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Diterima: 18 Maret 2016; disetujui: 02 Agustus 2016 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepemimpinan ketua kelompok perikanan di 
Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, mengidentifikasi keefektifan kelompok perikanan di 
Kecamatan Kebon Kabupaten Sukabumi, dan mengidentifikasi hubungan antara kepemimpinan ketua 
kelompok dengan keefektifan kelompok perikanan di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.  
Penelitian yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif. Sampel responden sebanyak 8 kelompok, 
dari setiap kelompok masing-masing dipilih responden 5 orang (anggota dan pengurus). Analisis yang 
digunakan untuk menguji hubungan antara kepemimpinan ketua kelompok perikanan dengan 
efektivitas kelompok dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa karakteristik individu dan karakteristik sosial PPS secara parsial berhubungan nyata dengan 
efektivitas kelompok. 

Kata kunci: efektifitas, hubungan, kelompok perikanan, kepemimpinan, ketua. 
 

Abstrack 

The objectives of this study are to identify the leadership level of fish growers’ groups chairmen in 
Kebonpedes Sub District in Sukabumi regency, West Java,  to identify the group effectiveness, and to 
identify the relationship between chairmen’s leadership level and the group effectiveness. This study 
is a descriptive study, using 8 fish growers’ groups and their 40 group members as respondents.   
Spearman Rank Correlation was applied for this purposes. The analysis showed that there were partial 
correlation between leadership level of the groups’ chairmen and group effectiveness. 

Keywords: effectiveness, fishery group, head, leadership, relationship. 

 

PENDAHULUAN 

Kelompok dapat merupakan suatu 

kumpulan manusia, dua orang atau lebih 

dengan pola interaksi yang nyata dan 

dianggap satu kesatuan. Interaksi tersebut 

bersifat relatif tetap, dikarenakan mereka 

mempunyai kepentingan, sifat atau tujuan 

yang sama dan saling tergantung atau ada 

ikatan diantara mereka. Pendekatan 

kelompok dipandang lebih efisien, karena 

pendekatan itu mempunyai konsekuensi 

dibentuknya kelompok-kelompok, dan 

terjadinya interaksi antar anggota dalam 

wadah kelompok itu (Margono, 2003).  

Karakteristik suatu kelompok sesuai 

dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 
_____________________________ 
 Penulis korespondensi 
Alamat surel: nayunurmalia@gmail.com 
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Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012, 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan salah satunya adalah 

dilihat dari fungsi kelompok. Fungsi 

kelompok akan berjalan baik apabila 

pemimpin dalam hal ini adalah ketua 

kelompok mampu menggerakkan anggota 

kelompok untuk melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan, sehingga kelompok 

menjadi efektif. (Anonimus, 2012) 

Konsep tingkat efektivitas sering 

dihubungkan dengan keberhasilan dalam 

upaya mencapai tujuan mereka. Menurut 

Van Den Ban & Hawkins (1999) apabila 

suatu kelompok berhasil dalam mencapai 

tujuan maka kelompok tersebut dipandang 

efektif. Pengertian efektivitas adalah 

pencapaian tujuan secara tepat atau 

memilih tujuan yang tepat dari serangkaian 

alternatif atau pilihan cara dan menentukan 

pilihan dari pada beberapa pilihan lainnya. 

Efektifitas bisa juga diartikan sebagai 

pengukuran tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  

Salah satu faktor terpenting untuk 

diwujudkan dalam kelompok yang efektif 

adalah berjalannya kepemimpinan dari 

ketua kelompok tersebut. Ketua kelompok 

dapat dipandang juga sebagai agen primer 

untuk efektifnya kelompok, karena peran 

strategisnya dalam mempengaruhi atau 

menggerakkan anggota di kelompoknya 

untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok 

maupun dari anggota-anggotanya. Dalam 

menggerakkan anggota, kepemimpinan 

ketua kelompok sangat menentukan sikap 

para anggota kelompok terhadap perintah 

maupun materi informasi yang diberikan. 

Kesesuaian keadaan dan kondisi kelompok 

dengan kepemimpinan ketua kelompok 

akan mewujudkan keefektifan kelompok 

yang dibina. 

Kepemimpinan ketua kelompok bila 

berjalan dengan baik, maka  dimungkinkan 

kelompok tersebut akan dapat mencapai 

efektivitasnya. Efektivitas dari kelompok 

merupakan tingkat keberhasilan kelompok 

untuk mencapai tujuannya. Kabupaten 

Sukabumi merupakan suatu kabupaten 

yang potensial di bidang perikanan dan 

memiliki banyak kelompok perikanan. 

Salah satu kecamatan di Kabupaten 

Sukabumi yang memiliki sejumlah potensi 

perikanan adalah Kecamatan Kebonpedes. 

Oleh karena itu akan dilakukan penelitian 

untuk mengkaji atau meneliti  sejauh mana 

kepemimpinan ketua kelompok dalam 

hubungannya dengan efektivitas kelompok 

di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten 

Sukabumi. 

Berdasarkan dari uraian sebelumnya 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

(1) Bagaimana suatu kepemimpinan ketua 

kelompok perikanan di Kecamatan 

Kebonpedes Kabupaten Sukabumi? 
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(2) Bagaimana tingkat tahap keefektifan 

kelompok perikanan di Kecamatan 

Kebonpedes Kabupaten Sukabumi? 

(3) Bagaimana hubungan yang terjadi 

antara kepemimpinan ketua kelompok 

perikanan dengan tingkat keefektifan 

kelompok perikanan di Kecamatan 

Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. 

Tujuan Penelitian ini meliputi hal-

hal berikut: 

(1) Mengidentifikasi kepemimpinan ketua 

kelompok perikanan di Kecamatan 

Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.. 

(2) Mengidentifikasi tingkat keefektifan 

kelompok perikanan di Kecamatan 

Kebon Kabupaten Sukabumi. 

(3) Mengidentifikasi hubungan antara 

kepemimpinan ketua suatu kelompok 

dengan tingkat keefektifan kelompok 

perikanan di Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi. 

Kerangka pikir yang diabngun dalam 

penelitian ini, terkait dengan substansi 

bahwa ada kepemimpinan yang efektif, 

kurang efektif dan tidak efektif. 

Keefektivitasan ini juga dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang 

efektif yaitu perlu mencakup pencapaian 

tujuan dengan dan melalui kepengikutan 

dalam situasi yang ada. Jadi bila situasi 

berbeda atau berubah, maka pendekatan 

pemimpin harus berbeda dan berubah 

(Marzuki, 1999). Pemimpin merupakan 

salah satu bagian peran dalam kelompok 

yang diemban oleh salah seorang anggota 

kelompok, yang dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu.  

Hipotesis penelitian adalah terdapat 

hubungan yang nyata antara karakteristik 

kepemimpinan Ketua Kelompok  dengan 

efektivitas kelompok. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian telah dilaksanakan di 

Kecamatan Kebonpedes areal Kabupaten 

Sukabumi, pada bulan Oktober-Desember 

2015. 

Populasi dari penelitian ini adalah 

kelompok perikanan yang ada di lokassi 

Kecamatan Kebonpedes pada Kabupaten 

Sukabumi. Dipilihnya lokasi tersebut, 

karena juga merupakan daerah potensi 

perikanan di Kabupaten Sukabumi yang 

keberadaan para kelompok perikanan 

cukup banyak. Untuk keperluan penelitian 

ini dari seluruh kelompok perikanan yang 

aktif sebanyak 11 kelompok, diambil 8 

kelompok yang aktif. Sampel responden 

sebanyak 40 orang yang diambil dari 

setiap kelompok masing-masing 5 orang 

(anggota dan pengurus).  

Karakteristik Individu Kepemimpinan 
Ketua Kelompok 

a) Umur adalah usia ketua kelompok 

sampai saat wawancara dilakukan 
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                  Gambar 1. Kerangka pikir hubungan kepemimpinan ketua kelompok  
                                    dengan efektivitas kelompok 

 
 

b) Pendidikan formal adalah lamanya 

pendidikan formal yang diikuti oleh 

para ketua kelompok sampai saat 

kegiatan wawancara pengambilan data 

dilakukan 

c) Pengalaman untuk memimpin adalah 

lamanya ketua kelompok memimpin 

kelompok sampai saat wawancara 

pengambilan data dilakukan. 

d) Luas lahan usaha adalah luas lahan 

usaha yang dimiliki ketua kelompok 

sampai saat wawancara pengambilan 

data dilakukan 

Karakteristik Sosial Kepemimpinan Ketua 
Kelompok 

a) Kemampuan usaha perikanan adalah 

kemampuan ketua kelompok dalam 

melakukan usaha perikanan (dari 

mulai persiapan, proses, pasca panen, 

pemasaran dan informasi permodalan) 

b) Pengakuan anggota terhadap hasil 

kerja ketua kelompok adalah seberapa 

jauh ketua kelompok diakui sebagai 

pemimpin yang memiliki pengetahuan 

dan atau keterampilan yang dapat 

diandalkan untuk mengerjakan sesuatu 

dengan hasil kerja yang baik. 

c) Kecukupan Waktu untuk memimpin 

kelompok adalah tingkat kemudahan 

dihubungi dan atau tingkat kesediaan 

meluangkan waktu untuk anggota 

kelompoknya 

d) Kekuatan atau ketahanan fisik ketua 

kelompok untuk memimpin adalah 

suatu keadaan atau kondisi fisik ketua 
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kelompok ketika melaksanakan tugas 

dan menghadapi beragam masalah. 

e) Kesediaan ketua kelompok untuk 

berbagi informasi atau pengetahuan 

dan keterampilan/pengalaman adalah 

kesediaan/kemauan ketua kelompok 

untuk menyebarluaskan pengetahuan 

dan keterampilannya untuk seluruh 

anggotanya. 

f) Kepekaan sosial dari ketua kelompok 

adalah kemampuan ketua kelompok 

untuk mengetahui satu permasalahan 

anggota, dan kemampuan untuk 

menggerakkan kerjasama anggotanya. 

Efektivitas kelompok, keberhasilan 
kelompok dalam: 

a) Perencanaan meliputi kemampuan 

memilih teknologi yang dibutuhkan, 

dan kemampuan dalam menyusun 

rencana kegiatan di bidang produksi, 

pengolahan dan pemasaran. 

b) Kemampuan Berorganisasi meliputi 

kemampuan dalam mengembangkan 

kelompok, tingkat kemampuan dalam 

menjalin kemitraan secara eksternal 

maupun internal, dan atau kemampuan 

dalam mentaati peraturan.  

c) Akses kepada kelembagaan meliputi 

kemampuan dalam meningkatkan 

komunikasi dan interaksi, kemampuan 

dalam upaya tumbuhkan solidaritas 

sosial, dan atau kemampuan dalam 

mengakses dan ikut mengembangkan 

teknologi. 

d) Kemampuan Wirausaha juga meliputi 

kemampuan dalam memupuk modal 

usaha, tingkat kemampuan dalam 

mengembangkan unit usaha, dan 

kemampuan dalam mengelola dan 

mengembangkan pemasaran. 

e) Kemandirian meliputi kemampuan 

merespon inovasi, dan kemampuan 

menganalisis dan juga memecahkan 

masalah (Saefullah, 2003) 

Data yang diperoleh diolah dalam 

bentuk tabulasi. Penelitian yang digunakan 

adalah sebagai penelitian survei yang 

bersifat deskriptif. Untuk ikut menguji 

hubungan antar variabel dilakukan uji 

statistik yang non parametrik dengan 

menggunakan program SPSS versi 20.  

Analisis yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara kepemimpinan ketua 

kelompok perikanan dengan efektivitas 

kelompok dilakukan dengan uji statistik 

non parametrik dengan menggunakan 

program SPSS versi 20 menggunakan uji 

korelasi Rank Spearman. Rumus koefisien 

rank Spearman sebagai berikut: 

                                      6 ∑ d2
1 

                  rs   =  1 -  ---------------- 
                                  N ( N2 – 1 ) 
 
Keterangan : 
rs    =  korelasi Spearman 
N   =  banyaknya pasangan data 
d1  =   jumlah selisih antara peringkat bagi 
          X dan Y 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecamatan Kebonpedes merupakan 

salah satu kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Sukabumi. Kondisi Kecamatan 

Kebonpedes memiliki lima Desa yaitu 

Desa Kebonpedes, Desa Cikaret, Desa 

Bojongsawah, Desa Sasagaran, dan Desa 

Jambenenggang. Batas kawasan wilayah 

administrasi Kecamatan Kebonpedes 

terdiri dari lima kecamatan yaitu :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan 
Kecamatan Sukaraja 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Gegerbitung dan 
Kecamatan Nyalindung 

- Sebelah Barat berbatasan dengan 
Kecamatan Cibeureum 

- Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kecamatan Cirenghas. 

Kecamatan Kebonpedes merupakan 

salah satu kecamatan yang memiliki 

potensi perikanan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan koordinator penyuluh 

perikanan Kecamatan Kebonpedes (Bapak 

Hidayatullah, SP), kelompok perikanan 

yang masih aktif dan kegiatan usahanya 

masih berjalan ada 11 kelompok 

pembudidaya ikan (pokdakan) yang 

tersebar di lima desa. Kelompok yang 

yang menjadi responden adalah delapan 

kelompok yaitu empat kelompok kelas 

madya dan empat kelompok kelas pemula. 

        

      Tabel 1. Data sampel kelompok di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi 

No Nama Kelompok 
Tahun 

Berdiri 

Jumlah 

Anggota 

Kelas 

Kelompok 

Komoditas 

Usaha 

1 Putra Mandiri 2010 10 Madya Patin, lele 
2 Mina Mandiri 2012 10 Madya Mas, Nila, lele 
3 Tirta Lestari Mandiri 2009 11 Madya Ikan lele 
4 Situ Minatara 2010 13 Madya Ikan lele 
5 Mina Pelita 2012 10 Pemula Ikan nila 
6 Bangkit 2013 10 Pemula Ikan lele 
7 Bakter Farm 2014 12 Pemula Ikan lele 
8 Keumpeul Mina 2015 12 Pemula Ikan lele 

  

Sampel/responden yang diambil sebanyak 

40 orang dari delapan  kelompok yang 

tersebar di lima desa, yaitu setiap 

kelompok diambil lima orang anggota dan 

atau pengurus sebagai responden. 

Responden yang diteliti sebanyak 40 

orang dengan jabatan sebagai pengurus 10 

orang (25%) dan anggota 30 orang (75%). 

Kegiatan usaha budidaya perikanan lebih 

didominasi oleh laki-laki, dari responden 

yang diteliti hanya satu orang (2,5%) yang 

mengikuti kegiatan budidaya. Berdasarkan 

hasil wawancara sebagian besar mata 

pencaharian utama responden adalah para 

pembudidaya ikan. 
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Tabel 2. Sebaran ketua kelompok berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, lama   
              pendidikan formal, lahan usaha di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi 
 

No Keterangan Kategori 
Jumlah 

(orang) 

Presentase 

(%) 
Interval 

1 Umur  (tahun) < 29 6 15,0 22 – 63  
29–32  25 62,5 
> 52 9 22,5 
Jumlah  40 100,0 

2 Jenis kelamin Laki-laki 39 97,5  
Perempuan 1 2,5 
Jumlah  40 100,0 

3 Lama Pendidikan 
formal (tahun) 

< 6,2 14  35,0 6 – 17  
6,2–13,5 20 50,0 
>13,5 6 15,0 
Jumlah  40 100,0 

4 Luas lahan (Ha)  < 0,04 15 37,5 0,0024 – 
0,8 0,04–0,32 21 52,5 

>0,32 4 10,0 
 40 100,0 

5 Jabatan dalam 
kelompok 

Pengurus  10 25,0  
Anggota  30 75,0 
Jumlah  40 100,0 

 

 

Karakteristik  individu ketua kelompok 

Ketua kelompok diidentifikasi dalam 

penelitian ini sebagian besar  pekerjaan 

yang aktif dilakukan (utama) adalah 

sebagai pembudidaya ikan, hanya satu 

orang yang merupakan pensiunan tentara 

(Ketua Kelompok Keumpeul Mina) . Data 

karakteristik ketua kelompok disajikan 

pada Tabel 3. 

Karakteristik individu Ketua 

Kelompok yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi meliputi umur, lama 

pendidikan, dari pengalaman memimpin, 

kemampuan usaha perikanan, kemampuan 

menyampaikan informasi, kemampuan 

mempengaruhi, kemampuan menguasai. 

Sebaran dari karakteristik individu Ketua 

Kelompok yaitu umur, lama pendidikan 

formal dan pengalaman memimpin 

disajikan pada Tabel 4.  

Ketua kelompok perikanan berusia 

antara 28 tahun sampai 65 tahun sebanyak 

8 (delapan) orang dengan rata-rata usia 

45,5 tahun. Usia yang paling banyak 

adalah pada kisaran (31,7 – 59,3) tahun  

pada kategori sebanyak 5 orang (62,5 %) , 

usia tersebut merupakan usia yang 

memiliki banyak pengalaman dalam usaha 
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           Tabel 3. Data karakteristik ketua kelompok di Kecamatan Kebonpedes  
                         Kabupaten Sukabumi 

No Nama Kelompok Nama Ketua 
Umur 

(Tahun) 

Lama 

Pendidikan 

(Tahun) 

Lama Menjadi 

Ketua (Tahun) 

1 Putra Mandiri Dundan Muqoddas 35 17 5 

2 Mina Mandiri Agus Salim 42 12 3 

3 Tirta Lestari Mandiri Daman Huri 52 6 5 

4 Situ Minatara Cece Herman 40 6 4 

5 Mina Pelita Drs. H.Bunyamin 65 17 3 

6 Bangkit  Heri Rahman 37 9 4 

7 Bakter Farm Ihsan Fauzi 28 15 1 

8 Keumpeul Mina Mujid Ahyadi 65 12 1 

  Rata-rata 45,5 11,75 3,25 

 

Tabel 4.  Sebaran karakteristik individu ketua kelompok (umur, lama pendidikan formal, dan 
pengalaman memimpin, luas lahan usaha) di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten 
Sukabumi 

No. 

Karakteristik 

Individu Ketua 

Kelompok 

Kategori Skor 
Jumlah 

 

Persentase 

(%) 

 

Rata-rata 

1 Umur  (tahun) 
Tinggi >59,3 2 25 

45,5 Sedang 31,7 – 59,3 5 62,5 
Rendah < 31,7 1 12,5 

       

2 
Lama 
pendidikan 
formal (tahun) 

Tinggi >15,93 2 25 
11,75 Sedang 7,57 – 15,93 4 50 

Rendah < 7,57 2 25 
       

3 
Pengalaman 
memimpin 
(tahun) 

Tinggi >4,83 2 25 
3,25 Sedang 1,67 – 4,83 4 50 

Rendah < 1,67 2 25 
       

4 Luas lahan usaha 
(Ha) 

Tinggi >1,24 1 12,5 
0,6 Sedang 0,02 -1,24 6 75 

Rendah < 0,02 1 12,5 
       

 

perikanan dan matang dalam memimpin 

kelompok Rata-rata dalam memimpin 

kelompok lebih dari dua tahun sebanyak 6 

orang (75%), karena kelompok perikanan 

dibentuk pada tahun 2010 sehingga 

kepemimpinan ketua paling lama 5 tahun.  
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Pendidikan Ketua Kelompok rata-

rata sedang dan tinggi 6 orang (75 %), 

sebagian besar pendidikan Ketua 

kelompok adalah SMA, D3 dan Sarjana. 

Kisaran luas lahan yang dimiliki juga 

berpengaruhi terhadap kepemimimpinan 

ketua kelompok. Rata-rata luas lahan 

usaha perikanan oleh ketua kelompok yang 

dimiliki berupa kolam air tawar  yaitu 

sedang dan tinggi sebanyak 7 orang 

(87,5%), dengan luas lahan yang dimiliki 

mempengaruhi seseorang dalam berusaha 

perikanan di lahan yang dimilikinya. 

Analisis variabel Ketua Kelompok 

pembudidaya ikan (Pokdakan) di 

Kecamatan Kebonpedes Kabupaten 

Sukabumi disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan peserpsi responden terhadap kepemimpinan ketua 
kelompok (faktor sosial ketua kelompok) di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten 
Sukabumi 

No 

Karakteristik 

Sosial 

Ketua Kelompok 

Kategori Skor 
Jumlah 

 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Kemampuan 
berusaha perikanan  

Tinggi > 2,89 6 15 
2,60 Sedang  2,38 – 3,10 28 70 

Rendah  < 2,31 6 15 
       

2 Pengakuan anggota 
Tinggi > 2,82 8 20 

2,42 Sedang  2,01 – 2,82 22 55 
Rendah  < 2,01 10 25 

       

3 Kecukupan waktu 
untuk memimpin 

Tinggi > 3,00 0 0 
2,44 Sedang  1,87 – 3,00  33 82,5 

Rendah  < 1,87 7 17,5 
       

4 Kekuatan/ketahanan 
fisik/mental 

Tinggi > 2,83 14 35 
2,35 Sedang  1,87 – 2,83 26 65 

Rendah  < 1,87 0 0 
       

5 

Kesediaan berbagi 
informasi/ 
pengetahuan/ 
pengalaman 

Tinggi > 2,79 9 22,5 

2,48 Sedang  2,16 – 2,79  31 77,5 

Rendah  < 2,16 0 0 

       

6 Kepekaan sosial 
Tinggi > 2,71 8 20 

2,45 Sedang  2,18 – 2,71 25 62,5 
Rendah  < 2,18 7 17,5 
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Sebagian dari para ketua kelompok 

perikanan yang di Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi dipilih oleh anggota 

berdasarkan musyawarah dengan arahan 

penyuluh, para Ketua kelompok dianggap 

memiliki kemampuan/pengalaman dalam 

memimpin.   

Kemampuan berusaha perikanan. 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan 

usaha perikanan yang dimiliki ketua 

kelompok perikanan pada kategori sedang, 

tetapi rata-rata kemampuan yang dimiliki 

ketua kelompok tinggi yaitu 2,60. Ketua 

kelompok sudah mampu melakukan 

kegiatan usaha dari persiapan usaha 

perikanan, proses produksi/pemeliharaan 

ikan, pemanenan, pasca panen dan 

pemasaran. 

Pengakuan anggota. Data pada 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengakuan 

anggota terhadap ketua kelompok pada 

kategori sedang. Ketua kelompok cukup 

mampu dalam mengkoordinir aktivitas-

aktivitas anggotanya dalam mencapai 

tujuan kelompok. Hubungan antara ketua 

kelompok dan anggota cukup akrab, 

kadang-kadang kalau ada masalah anggota 

membicarakan dengan ketua kelompok. 

Kecukupan waktu untuk memimpin. 

Kecukupan waktu untuk memimpin pada 

kategori sedang, ketua kelompok cukup 

mudah untuk ditemui oleh anggota, bila 

anggota membutuhkan. Demikian juga 

para ketua kelompok kadang-kadang 

menyempatkan waktu untuk datang ke 

rumah/lahan usaha anggota (Munir, 2001) 

Ketahanan/kekuatan fisik/mental. 

Ketahanan fisik/mental ketua kelompok 

pada kategori sedang (65%) dan tinggi 

(35%), ketua kelompok cukup aktif dalam 

kegiatan usaha perikanan dan melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk kelompok. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh usia ketua kelompok 

yang masih produktif.  

Kesediaan berbagi informasi. 

Berdasarkan data hasil penelitian pada 

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketua 

kelompok paling tinggi dalam kesediaan 

berbagi informasi pengetahuan serta 

pengalaman, karena ketua kelompok selalu 

memberikan informasi tentang usaha 

perikanan, dan juga informasi yang 

disampaikan dapat dimengerti oleh 

anggota. Hal tersebut juga dapat dilihat 

dari hasil pelatihan yang sudah diikuti oleh 

ketua kelompok, rata-rata telah sering 

mengikuti pelatihan budidaya perikanan 

yang diselenggarakan oleh Balai-balai 

budidaya perikanan, baik yang berada di 

Sukabumi maupun di luar Sukabumi 

(Subang, Bandung, Yogyakarta, dll.). 

Ketua kelompok selalu mengadakan 

kegiatan bersama dalam usaha perikanan, 

misalnya dalam membeli sarana produksi, 

maupun dalam pemasaran. 

Kepekaan sosial. Kepekaan sosial 

ketua kelompok perikanan pada kategori 

sedang. Ketua kelompok selalu mengajak 
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musyawarah, memberi semangat anggota, 

mendorong aktif anggota dan mengajak 

anggota bekerjasama dalam kegiatan usaha 

perikanan, misal dalam penyediaan pakan 

ikan, pencegahan hama dan penyakit ikan, 

pemasaran dan mengumpulkan hasil panen 

untuk dijual secara berkelompok serta  

menentukan harga. 

 

Keefektifan Kelompok 

Keefektifan kelompok merupakan 

keberhasilan kelompok untuk mencapai 

tujuannya, yang dapat dilihat pada 

tercapainya keadaan atau perubahan-

perubahan (fisik maupun non fisik) yang 

memuaskan anggota - anggotanya 

(Mardikanto, 1993). Semakin berhasil 

kelompok mencapai tujuannya, semakin 

bangga anggota berasosiasi dengan 

kelompoknya dan semakin puas anggota 

karena tujuan pribadinya tercapai, maka 

kelompok menjadi efektif. Sebaliknya, 

semakin tidak ada kepuasan anggota 

karena tujuan pribadinya tidak tercapai, 

maka kelompok menjadi kurang efektif. 

Penelitian yang telah dilakukan 

untuk dapat melihat keefektifan kelompok 

perikanan di areal Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi dilihat dari aspek 

perencanaan, kemampuan berorganisasi, 

adanya akses kelembagaan, kemampuan 

wirausaha, dan kemandirian. Hal tersebut 

sesuai dengan indikator pengukuran 

efektivitas kelompok perikanan yang 

tertuang pada Keputusan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 14 tahun 2012, 

tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pelaku 

Utama Perikanan.  Sebaran berdasarkan 

persepsi responden terhadap keefektifan 

kelompok di Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi disajikan pada  

Tabel 6. 

Perencanaan. Suatu kemampuan 

kelompok dalam merencanakan kegiatan 

sebelum dilakukan usaha sebagian besar 

pada kategori sedang. Kelompok 

menyusun rencana kegiatan usaha 

perikanan sesuai dengan kebutuhan dan  

permintaan pasar. Hal ini dilakukan agar 

produksi yang dihasilkan dapat terserap 

pasar dengan baik.  

Kemampuan untuk berorganisasi. 

Kemampuan suatu kelompok didalam 

berorganisasi pada tingkat kategori sedang.   

Kemampuan dalam berorganisasi selalu 

berusaha meningkatkan produksi untuk 

meningkatkan pendapatan para anggota, 

kelompok menjalin juga kemitraan secara 

internal dan eksternal, kelompok selalu 

berusaha mentaati peraturan yang telah 

disepakati oleh masing-masing anggota 

dan pengurus kelompok. 
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Tabel 6. Sebaran berdasarkan persepsi responden terhadap keefektifan kelompok di 
Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi 

No Efektivitas 

Kelompok 

Kategori Skor  Jumlah  

 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

1 Perencanaan 
Tinggi > 2,76 8 20 

2,33 Sedang  1,89 -  2,76 30 75 
Rendah  < 1,89 2 5 

       

2 Kemampuan 
berorganisasi 

Tinggi > 2,64 9 22,5 
2,35 Sedang  2,06 – 2,64 23 57,5 

Rendah  < 2,06 8 20 
       

3 Akses 
Kelembagaan 

Tinggi > 2,89 10 25 
2,55 Sedang  2,21 – 2,89 24 60 

Rendah  < 2,21 6 15 
       

4 Kemampuan 
wirausaha 

Tinggi > 2,80 8 20 
2,35 Sedang  1,90 – 2,80 28 70 

Rendah  < 1,90 4 10 
       

5 Kemandirian  
Tinggi > 3,13 0 0 

2,59 Sedang  2,05 – 3,13 29 72,5 
Rendah  < 2,05 11 27,5 

 

Akses terhadap kelembagaan. Akses 

kepada kelembagaan kelompok di areal 

Kecamatan Kebonpedes Kabupaten 

Sukabumi meliputi kemampuan dalam 

meningkatkan komunikasi dan interaksi, 

kemampuan dalam ikut menumbuhkan 

solidaritas sosial, pada kemampuan dalam 

mengakses dan atau mengembangkan 

teknologi. Hasil dari penelitian akses 

kelembagaan kelompok sebagian besar 

sudah dilaksanakan dengan kategori 

sedang (60%) dan kategori tinggi (25%), 

kelompok sudah melakukan kegiatan 

sesuai indikator, tetapi perlu ditingkatkan 

agar kelompok menjadi efektif. 

Kemampuan wirausaha. Indikator 

kemampuan dalam berwirausaha meliputi 

kemampuan memupuk modal usaha, 

kemampuan mengembangkan usaha, dan 

kemampuan dalam hal mengelola dan 

mengembangkan pemasaran. Berdasarkan 

hasil penelitian kemampuan wirausaha 

sudah dijalankan dengan baik, sebagian 

besar (90%) pada kategori sedang dan 

tinggi, kelompok yang sudah melakukan 

pemupukan modal dengan menabung dan 

membayar iuran (Setiawan, 2003) 

Kemandirian. Upaya kemandirian 

meliputi indikator kemampuan merespon 

inovasi, kemampuan dalam menganalisis 

dan memecahkan masalah. Kemandirian 
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kelompok perikanan di Kecamatan 

Kebonpedes dalam kategori sedang. Tetapi 

ada kelompok yang mendapat kepercayaan 

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dalam upaya memecahkan permasalahan 

penyediaan pakan buatan. Kelompok Putra 

Mandiri yang dipimpin oleh seorang Ketua 

Kelompok Bapak Dundan Muqoddas, pada 

saat penelitian dilakukan sedang membuat 

prasarana di lahan yang dimiliki untuk 

penempatan alat pembuat pakan buatan 

yang merupakan bantuan dari KKP. Dalam 

merespon inovasi tersebut, ketua dan 

anggota kelompok pada tahun 2016 

diikutkan dalam pelatihan selama 3 (tiga) 

bulan.  

Hubungan Kepemimpinan Ketua 

Kelompok dan Keefektifan Kelompok 

Perikanan 

Hubungan Karakteristik Individu Ketua 
Kelompok dengan Keefektifan kelompok 

Karakteristik tiap individu ketua 

kelompok meliputi hal umur, pendidikan, 

lama memimpin kelompok dan luas lahan 

yang dimiliki untuk kegiatan unit usaha. 

Berdasarkan hasil analisis karakteristik 

individu ketua kelompok yaitu umur dan 

luas lahan usaha yang dimiliki ketua 

kelompok yang mempunyai hubungan 

yang erat dengan keefektifan kelompok. 

Umur rata-rata ketua kelompok yang 

masih produktif, masih semangat dalam 

memimpin. Lahan usaha perikanan yang 

dimiliki mempunyai hubungan dengan 

keefektifan kelompok, ketua kelompok 

sebagian besar adalah para pembudidaya 

perikanan sebagai suatu mata pencaharian 

utama, sehingga dengan memiliki lahan 

usaha relatif cukup luas menunjukkan 

keseriusan didalam unit usaha perikanan. 

Pengalaman memimpin yang masih dalam 

kategori sedang, sehingga dperlukan cukup 

waktu untuk ikut nenambah pengalaman 

memimpin agar efektivitas kelompok 

dapat ditingkatkan (Rivai, 2003). 

Hubungan Karakteristik Sosial Ketua 
Kelompok dengan Keefektifan kelompok 

Karakteristik sosial ketua kelompok 

meliputi kemampuan usaha perikanan, 

pengakuan para anggota, kecukupan waktu 

untuk memimpin, ketahanan dan kekuatan 

fisik/mental untuk memimpin, kesediaan 

untuk berbagi informasi, pengetahuan dan 

pengalaman serta kepekaan dalam sosial. 

Memiliki hubungan yang dekat dengan 

kelompok. Kemampuan melakukan usaha 

perikanan yang dimiliki ketua kelompok, 

ditunjukkan dengan upaya melakukan 

perencanaan usaha untuk juga memenuhi 

kebutuhan dan permintaan pasar, sehingga 

usaha perikanan yang dijalankan dapat 

terjual dengan harga yang sesuai. Selain 

itu kecukupan waktu yang dimiliki ketua 

kelompok dalam berwirausaha dan atau 

kemandirian, sehingga kegiatan kelompok 

dapat berjalan dengan baik (Slamet, 1978) 
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              Tabel 7. Nilai Korelasi Karakteristik individu dengan efektivitas kelompok 
        Efektivitas 
            Kelompok            

Karakte- 
Ristik Ind 

Perencanaan Kemampuan 
Berorganisasi 

Akses 
Kelembagaan 

Kemampuan 
Wirausaha 

Keman-
dirian 

Umur -.187 -.292 -.081 -469** .129 

Pendidikan 
formal 

.197 .505** .515** .203 .576** 

Pengalaman 
memimpin 

-.147 .008 -.009 0.000 -.037 

Luas lahan 
usaha 

-.064 .160 -.066 .214 -.050 

    Keterangan:  *    Hubungan yang erat pada taraf kepercayaan 0,05 
                          **  Hubungan yang sangat erat pada taraf kepercayaan 0,01 
 
 Korelasi Antara Karakteristik Internal dengan Efektivitas 

Kelompok  
Hasil analisis Korelasi Spearman 

antara karakteristik individu dengan 

efektivitas kelompok di Kelompok 

Perikanan di Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi disajikan pada  

Tabel 7. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

umur ketua kelompok  memiliki hubungan 

yang erat dengan efektivitas kelompok 

yaitu kemampuan berorganisasi (-.292) 

dan kemampuan wirausaha (-469).  

Dimana rata-rata usia ketua kelompok 

yang paling banyak antara 31,7-59,3 tahun, 

usia tersebut merupakan usia yang 

memiliki banyak pengalaman dalam 

berorganisasi dan berwirausaha.  

Pendidikan formal ketua kelompok  

menunjukkan korelasi (hubungan) yang 

erat dengan efektivitas kelompok yaitu 

kemampuan berorganisasi (.505) dan akses 

kelembagaan (.515) serta berhubungan 

dengan kemandirian (.576). sebagian besar 

pendidikan ketua kelompok adalah SMA, 

D3 dan sarjana sehingga ketua kelompok 

mampu dalam kemampuan beroganisasi, 

wirausaha dan kemandirian.  

Pengalaman meminpin dan luas 

lahan usaha tidak menunjukkan punya 

hubungan yang erat dengan efektivitas 

kelompok yaitu perencanaan, kemampuan 

berorganisasi, akses kelembagaan, 

kemampuan wirausaha dan kemandirian. 

Korelasi Antara Karakteristik Sosial 

dengan Efektivitas Kelompok  
Hasil analisis Korelasi Spearman 

antara karakteristik sosial dengan 

efektivitas kelompok di Kelompok 

Perikanan di Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi disajikan pada  

Tabel 8. Hasil analisis menunjukkan: 

kemampuan usaha perikanan tunjukkan 

korelasi yang erat dengan efektivitas 

kelompok yaitu kemandirian (387). 
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Tabel 8. Nilai Korelasi Karakteristik individu dengan efektivitas kelompok 
       Efektivitas 
         Kelom 
               pok           

Karakteri 
Stik Sos 

Perencanaan Kemampuan 
berorganisasi 

Akses 
kelembaga-

an 

Kemampuan 
wirausaha 

Kemandi- 
rian 

Kemampuan 
usaha perikanan .267 

.196 .272 
.169 .387*   

Pengakuan 
anggota .366* .464** .546** .309 .480** 

Kecukupan 
waktu untuk 
meminpin 

.340* .480** 488** .226 456** 

Kekuatan/ketah
anan fisik 
mental untuk 
memimpin 

.287 .113 .250 -.073 .045 

Kesediaan 
berbagi 
Informasi/penge
tahuan/pengala
man 

.407** .348* .669** .345* .398* 

Kepekaan sosial .328* .527** .376* .500** .235 
Keterangan:  *    Hubungan yang erat pada taraf kepercayaan 0,05 
                     **  Hubungan yang sangat erat pada taraf kepercayaan 0,01 
 

Hal ini sesuai dengan kondisi dilapangan 

dimana ketua kelompok mampu 

melakukan kegiatan usaha perikanan. 

Tingkatan pengakuan para anggota 

menunjukkan hubungan yang erat dengan 

efektivitas kelompok yaitu perencanaan 

(.366), kemampuan berorganisasi (.464), 

akses pada kelembagaan (.546), dan 

kemandirian (.480).  Depositario (1987) 

dalam Mardikanto (1993): Seorang 

pemimpin dalam penyuluhan, bukanlah 

sekedar pemimpin yang pintar bicara, 

tetapi ia harus benar-benar telah 

memperoleh pengakuan dari seluruh 

anggotanya sebagai orang yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang andal 

untuk mengerjakan sesuatu hasil yang 

baik, yang sudah dapat dibuktikannya 

melalui berbagai hasil kerja yang baik 

(Wahyusumidjo, 1992).   

Kecukupan dari waktu untuk 

memimpin  menunjukkan hubungan yang 

erat dengan efektivitas kelompok yaitu 

perencanaan sebesar (.340), kemampuan 

berorganisasi (.480), akses kelembagaan 

(.488), dan kemandirian (456). Fungsi 

utama seorang pemimpin dalam kegiatan 

penyuluhan adalah untuk menyebarkan 

informasi, memberikan contoh, mendidik, 

melatih, dan menggerakkan kerjasama 

seluruh warganya, maka ia harus benar-

benar memiliki waktu yang cukup untuk 
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dapat melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya. Menurut Slamet (2003): 

seorang ketua harus juga mudah dihubungi 

jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh warga 

masyarakat (yang dipimpinnya). Hal ini 

harus benar-benar diperhatikan, sebab, 

pengalaman lapang menunjukkan bahwa 

setiap pemimpin lokal umumnya memiliki 

banyak kesibukan (diluar kegiatan 

pribadinya sendiri); sehingga ia justru 

menjadi “kehabisan waktu” untuk dapat 

melaksanakan semua tugas dan tanggung 

jawabnya dengan sebaik-baiknya, dan 

seringkali juga menjadi sangat sulit untuk 

dihubungi oleh warga masyarakat yang 

sewaktu-waktu memerlukan bantuannya. 

Tahap kesediaan berbagi informasi, 

pengetahuan termasuk juga pengalaman  

menunjukkan hubungan yang erat dengan 

efektivitas kelompok yaitu perencanaan 

(.407), kemampuan berorganisasi (.348), 

akses kelembagaan (.669), kemampuan 

wirausaha (.345) dan kemandirian (.398). 

Anggota kelompok sering menjadikan 

ketua kelompok sebagai contoh dan  

menganggap ketua kelompok adalah salah 

seorang dari kelompok yang dekat dengan  

penyuluh sehingga dianggap memiliki 

pengetahuan yang lebih di antara mereka.   

Kepiawaian ketua kelompok dalam 

mengatur kelompok yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh anggota kelompok 

ternyata efektif dengan adanya kerjasama 

anggota kelompok dalam melaksanakan 

usaha perikanan. Kekuasaan pemimpin 

dari ketua kelompok dapat digunakan 

untuk juga mengkoordinasikan anggota 

kelompok sehingga tujuan-tujuan di dalam 

kelompok bisa dicapai dan dirasakan 

bersama.  

Suatu kepekaan sosial menunjukkan 

hubungan yang erat dengan efektivitas 

kelompok yaitu perencanaan (.328), 

kemampuan berorganisasi (.527), serta 

akses kelembagaan (.376), dan 

kemampuan wirausaha (.500). Para ketua 

kelompok selalu mengajak musyawarah, 

memberi semangat anggota, mendorong 

aktif para anggota dan mengajak anggota 

bekerjasama dalam semua kegiatan usaha 

perikanan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Kepemimpinan ketua kelompok di 

Kecamatan Kebonpedes Kabupaten 

Sukabumi dalam kategori sedang.  

2. Keefektifan kelompok di Kecamatan 

Kebonpedes di Kabupaten Sukabumi 

dalam kategori sedang. 

3. Sebagian karakteristik individu dan 

karakteristik sosial ketua kelompok 

perikanan di Kecamatan Kebonpedes 

memiliki hubungan positif dengan 

keefektifan kelompok perikanan. 
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Saran  

Ketua kelompok dan pengurus perlu 

lebih sering diikutsertakan dalam kegiatan 

pelatihan yang diadakan di balai-balai 

yang melaksanakan kegiatan budidaya 

perikanan, sehingga kemampuan usaha 

perikanan ketua kelompok dan pengurus 

dapat meningkat dan dapat diaplikasikan 

serta diadopsi oleh anggota. Perlu ada 

penghargaan bagi ketua kelompok yang 

berhasil untuk diangkat menjadi penyuluh 

swadaya secara legal dari pusat, sehingga 

para ketua kelompok itu menjadi lebih 

bersemangat dalam memimpin kelompok 

dan mencapai tujuan kelompok sesuai 

yang diharapkan oleh semua naggota. 
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Abstrak 

Kajian potensi lestari perikanan tangkap dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 2015  di  kabupaten 
Pangandaran Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa aspek penangkapan 
meliputi jumlah alat tangkap optimal,  Catch per unit effort ( CPUE ) , potensi maksimum lestari 
(MSY) dan Total Allowable Catch ( TAC) serta Mengetahui tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di 
perairan Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi lestari perikanan Tangkap di Perairan Pangandaran 
Provinsi Jawa Barat menggunakan formula model Schaefer diperoleh hasil sebagai berikut Jumlah 
alat tangkap optimal (Emsy) = 2006,4 unit, pada saat ini jumlah alat tangkap yang ada telah melebihi 
jumlah optimalnya.. Hasil tangkapan lestari (Cmsy) = 2415,4 ton ,dan jumlah tangkapan ikan yang 
diperbolehkan (Total Allowable Catch = TAC) sebesar 1932 ton sedangkan tingkat pemanfaatan 
sumberdaya ikan berdasarkan hasil tangkapan dan alat tangkap di perairan Kabupaten Pangandaran 
telah mencapai tangkapan lestari. 

Kata kunci: kabupaten pangandaran, lestari, potensi maksimum  
 

Abstract 

Study of the potential for sustainable capture fisheries conducted in August - October 2015 in the 
district of Pangandaran, West Java. The purpose of this study to know some aspects of the arrests 
include optimal number of fishing gear, Catch per unit effort (CPUE), the potential maximum 
sustainable (MSY) and the Total Allowable Catch (TAC) and know the level of utilization of fish 
resources in the waters of the District Pangandaran. The method used in this study is a survey method. 
The results showed that the potential of sustainable fishery catch in the waters of Pangandaran, West 
Java Province using the model formula Schaefer obtained the following results optimal amount of 
fishing gear (Emsy) = 2006.4 units, at this time the amount of fishing gear that there are in excess of 
the optimal .. Results sustainable catches (Cmsy) = 2415.4 tons, and the amount of allowable fish 
catches (TAC = Total allowable Catch) amounted to 1932 tonnes, while the level of utilization of fish 
resources based on catches and fishing gear in waters Pangandaran Regency has achieved sustainable 
catches 

Keyword: district pangandaran, maximum potential, sustainable. 
 

PENDAHULUAN 

        Potensi dari sumberdaya perikanan 

merupakan modal dasar pembangunan 

nasional yang dapat memberikan sumber 

devisa bagi Negara dari sektor non migas 

melalui peningkatan ekspor. Disamping 

itu, perikanan sebagai sumberdaya, juga 

rentan terhadap pemanfaatan oleh manusia 

secara berlebihan Perairan Pangandaran 

mempunyai potensi sumberdaya hayati 
_____________________________ 
 Penulis korespondensi 
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laut yang cukup besar, namun, dalam 

perkembangan kegiatan penangkapan ikan 

terdapat beberapa isu diantaranya adanya 

gejala penangkapan ikan yang berlebih 

(overfishing), Penangkapan yang berlebih 

menguras sumberdaya dan berdampak 

pada hilangnya sumber mata pencaharian 

nelayan (Monintja, 2000). Pemerintah 

melalui Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) mendapat mandat dalam 

mengatur perikanan tangkap untuk 

mencegah terjadinya penangkapan 

berlebih, sehingga mencegah terkurasnya 

sumberdaya dan atau memaksimalkan 

keuntungan jangka panjang dari nelayan 

(Daduk, 2009). 

        Peningkatan kegiatan intensitas 

penangkapan ikan akan dapat memberikan 

dampak positif dan negatif. Dampak 

positif adalah adanya suatu peningkatan 

produksi yang pada akhirnya memberikan 

keuntungan, sedangkan dampak negatif 

adalah apabila intensitas penangkapan 

yang dilakukan tidak seimbang dengan 

potensi sumberdaya ikan. Hal ini akan 

mengakibatkan pengurangan stok dan pada 

akhirnya akan terjadi penurunan produksi 

hasil tangkapan (Hulaifi, 2011). Dengan 

demikian suatu pengelolaan sumberdaya 

perikanan menjadi sangat kompleks 

dengan berbagai macam permasalahan 

yang memerlukan penyelesaian sangat 

hati-hati dan berdimensi jangka panjang 

atau strategis. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mencapai hal-hal berikut: 

1. Mengetahui sebeberapa jauh aspek 

penangkapan yang meliputi jumlah alat 

tangkap optimal,  Catch per unit effort 

atau CPUE, potensi maksimum lestari 

atau MSY dan Total Allowable Catch 

atau TAC (Bengen, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Lokasi penelitian di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat
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2. Mengetahui tingkatan pemanfaatan 

sumberdaya komoditi ikan di perairan 

Kabupaten Pangandaran 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian telah dilaksanakan di 

Kabupaten Pangandaran Jawa Barat pada 

bulan Agustus - Oktober 2015. 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode survei. 

Metode survei merupakan metode 

penelitian dimana unit dan aspek yang 

dikaji banyak serta jumlah populasi cukup 

besar (Nazir, 1983). Data yang telah 

dikumpulkan mencakup data primer dan 

data sekunder. Metode pengambilan data 

yaitu dengan cara melakukan pengamatan 

langsung di lapangan dan wawancara. 

Data primer diperoleh dengan 

melakukan pengamatan langsung dan 

wawancara dengan para pelaku kegiatan 

penangkapan ikan (stakeholders). Data 

sekunder diperoleh dari instansi terkait 

seperti Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Pangandaran, Unit Pelaksana 

Teknis Daerah PPI Pangandaran, KUD dan 

TPI. Data tersebut meliputi : 

1)   Volume kegiatan produksi perikanan 

di Kabupaten Pangandaran 13 tahun 

terakhir 

2) Jumlah para nelayan di Kabupaten 

Pangandaran 

3) Jumlah perahu dan kapal yang 

beroperasi di daerah wilayah perairan 

pangandaran 

4)  Jumlah dan jenis alat tangkap yang 

beroperasi di perairan Pangandaran 

5)  Keadaan umum perairan Pangandaran, 

letak geografis, topografi, luas 

wilayah, keadaan iklim, musim dan 

cerah hujan. 

Metode analisis yang digunakan 

adalah sebagai berikut (Ayodhya, 1981): 

1. Hasil tangkap per-upaya penangkapan 
(CPUE).  

Analisis CPUE dihitung berdasarkan total 

hasil tangkapan dari suatu alat tangkap 

dengan jumlah total upaya penangkapan 

(effort) dalam satuan unit. CPUE dihitung 

dengan formula sebagai berikut : 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑖𝑡  =  
𝐶𝐴𝑇𝐶𝐻𝑖𝑡

𝐸𝐹𝐹𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡
 

Keterangan: 
𝐶𝑃𝑈𝐸𝑖𝑡
= 𝐶𝑎𝑡𝑐 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝 𝑘𝑒 𝑖 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒 𝑡 

𝐶𝐴𝑇𝐶𝐻𝑖𝑡 =
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝 𝑘𝑒 𝑖 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒 𝑡  
𝐸𝐹𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡
= 𝑈𝑝𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝 𝑘𝑒 𝑖 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒 𝑡 

2. Potensi Maksimum Lestari ( MSY ) 

Upaya tangkap optimum (fopt) dan MSY 

dapat dihitung dengan cara menggunakan 

persamaan Schaefer. Upaya optimum (fopt)  

dihitung dengan menggunakan persamaan  

𝑓𝑜𝑝𝑡 =  
𝑎

2𝑏
. MSY dihitung dengan 

menggunakan persamaan 𝑀𝑆𝑌 =  
𝑎2

4𝑏
, 
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dimana a adalah intersept dan b adalah 

slope pada persamaan regresi linear 

3. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
(Total Allowable Catch = TAC). 

Jumlah tangkap ikan yang diperbolehkan 

(TAC) dihitung sebagai TAC = 80% MSY. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi umum 

Secara umum Pangandaran beriklim 

tropis dengan dua musim yaitu musim 

kemarau (musim timur) dan musim hujan 

(musim barat) dengan curah hujan rata-rata 

per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban 

udara antara 85-89% dengan suhu berkisar 

antara 20-30ºc. Musim timur dan musim 

barat secara langsung akan mempengaruhi 

musim penangkapan ikan di area perairan 

Pangandaran. Musim timur terjadi pada 

bulan Mei sampai Oktober, dimana saat 

terjadi musim ini laut tidak berombak 

besar dan perairan dalam keadaan tenang, 

sehingga operasi penangkapan ikan di laut 

tidak terganggu. Musim barat terjadi pada 

bulan November sampai April, dimana 

saat terjadi musim ini laut sedang dalam 

keadaan ombak besar, sehingga operasi 

penangkapan ikan-ikan di lautan menjadi 

terganggu. 

 

Daerah Penangkapan Ikan 

        Sebagian besar armada penangkapan 

ikan yang digunakan oleh nelayan 

Pangandaran yaitu perahu motor tempel 

yang menggunakan cadik. Daerah 

penangkapan ikan tempat beroperasinya 

nelayan Pangandaran juga terdapat di 

sekitarTeluk Pangandaran, perairan Parigi, 

Karapyak, perairan Nusakambangan, dan 

Cilacap. Waktu yang dibutuhkan oleh 

nelayan untuk sampai atau tiba ke daerah

Tabel 1. Jumlah alat tangkap ikan menurut jenisnya tahun 2000 -2012 

Tahun Dogol Pukat 
Pantai Gillnet Bagan Rawai Tramel 

net Jumlah 

2000 187 16 1032 - 195 433 1863 
2001 187 18 921 - 213 433 1772 
2002 187 18 921 - 213 433 1772 
2003 141 37 843 - 84 83 1188 
2004 158 12 737 - 85 94 1086 
2005 158 12 737 - 85 94 1086 
2006 97 14 475 - 50 52 688 
2007 97 14 1648 - 85 52 1896 
2008 193 - 1221 - 96 147 1657 
2009 201 27 2 395 20 469 303 3415 
2010 201 27 2 395 20 469 303 3415 
2011 201 27 2 395 20 469 303 3415 
2012 201 27 1 865 20 469 303 2885 
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 penangkapan ikan yang dituju berkisar 

antara 40-60 menit dari fishing base. 

Penentuan daerah penangkapan ikan 

dilakukan dengan tetap mengandalkan 

pengalaman, kebiasaan dan ciri-ciri yang 

terdapat di perairan. Nelayan tidak 

menggunakan alat bantu apapun untuk 

menentukan daerah penangkapan ikan. 

Alat tangkap yang dapat beroperasi di 

Pangandaran diantaranya yaitu pancing 

rawai, jaring insang (gillnet), jaring tiga 

lapis (trammel net), pukat pantai, dan 

jaring jogol / dogol (Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pangandaran 2013). 

        Hasil tangkapan yang diproduksi 

oleh alat tangkap yang beroperasi di 

perairan Pangandaran dalam kurun waktu 

tiga belas tahun terakhir mengalami 

fluktuasi, hal tersebut dilihat pada Tabel 2. 

Potensi Lestari Stok Ikan  

       Potensi lestari stok Ikan  merupakan 

angka yang menunjukkan jumlah Ikan  

yang diperkenankan untuk ditangkap 

sehingga tetap terjaga kelestariannya 

(Subani & Barus, 1989). Dalam analisa 

potensi juga dapat diketahui berapa jumlah 

upaya (effort) yang diperkenankan 

sehingga stok dapat terjaga kelestariannya. 

Pada penelitian ini digunakan model 

surplus produksi yaitu model Schaefer. 

Dari hasil tangkap Ikan  di perairan sector 

Kabupaten Pangandaran, jumlah alat 

tangkap dan jumlah tangkapan per unit 

(CPUE) disajikan pada Tabel 3.  

      Dari tabel 3 terlihat bahwa hasil 

tangkap dari tahun ke tahun cenderung 

menurun. Hal ini disebabkan antara lain 

karena jumlah unit alat tangkap dari tahun 

ke tahun terlihat semakin meningkat.

Tabel 2. Produksi hasil tangkapan ikan tahun 2000-2012 

Tahun Produksi ( Ton ) 

2000 1736,34 
2001 2529,80 
2002 2168,20 
2003 2599,61 
2004 1871,04 
2005 1205,68 
2006 1605,61 
2007 1665,52 
2008 1997,11 
2009 1231,88 
2010 441,77 
2011 759,24 
2012 2219,91 
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Hubungan CPUE dengan upaya adalah 

linier tetapi bersifat negatif, dalam arti 

setiap penambahan upaya penangkapan 

akan menurunkan nilai CPUE (Onolawe 

dkk, 2011). Menurut Berachi (2003 dalam 

Diani dkk, 2012): besaran dari CPUE 

dapat digunakan sebagai indikator tingkat 

efisiensi tehnik dari upaya penangkapan 

/effort, dengan kata lain CPUE yang lebih 

tinggi akan mencerminkan tingkat efisiensi 

penggunaan effort yang jauh lebih baik  

semakin meningkatnya penangkapan yang 

dilakukan ternyata hasil tangkapan per unit 

usaha penangkapan (CPUE) yang nantinya 

diperoleh semakin kecil (Rosana & Prasita, 

2015). Analisis regresi dilakukan guna 

mengetahui kondisi trend penurunan hasil 

tangkapan setiap alat (CPUE) mempunyai 

seberapa jauh pengaruh penambahan 

jumlah tangkap terhadap hasil tangkap per 

unit. Demikian pula dapat ditentukan 

dengan hasil tangkapan jika telah terjadi 

perubahan jumlah alat. Dalam analisis 

regresi, model persamaan Schaefer untuk 

sumberdaya Ikan  di perairan Pangandaran 

yaitu: Y = -0,0006x+2,4077.  Dengan 

aplikasi persamaan di atas diperoleh grafik 

sebagaimana ilustrasi berikut: sebagai 

variabel bebas (independent variabel) 

yaitu jumlah upaya penangkapan (effort: 

E) dalam hal ini jumlah alat tangkap, 

sedangkan untuk variabel tak bebasnya 

(dependent variabel) yaitu hasil tangkap 

tiap alat tangkap (catch per unit effort = 

CPUE). Dari hasil analisis yang telah 

dilakukan nilai dari R2 atau koefisien

 
Tabel 3. Jumlah Tangkapan Per Unit (CPUE) di lokasi penelitian 

Tahun Produksi (Ton) Effort (unit) CPUE (Ton) 

2000 1736,34 1863 0,932 

2001 2529,80 1772 1,427 

2002 2168,20 1772 1,223 

2003 2599,61 1188 2,188 

2004 1871,04 1086 1,722 

2005 1205,68 1086 1,110 

2006 1605,61 688 2,333 

2007 1665,52 1896 0,878 

2008 1997,11 1657 1,205 

2009 1231,88 3415 0,360 

2010 441,77 3415 0,129 

2011 759,24 3415 0,222 

2012 2219,91 2885 0,769 
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 determinasi) sebesar 80,8%, hal ini berarti 

variabel jumlah alat tangkap dapat 

mempengaruhi variabel CPUE sebesar 

80,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. Dari kurva regresi di 

atas dapat dijelaskan bahwa semakin 

banyak jumlah alat tangkap, maka semakin 

berkurang jumlah hasil tangkap Ikan pada 

setiap satu alat tangkap (CPUE). Kurva 

tersebut menunjukkan eksploitasi yang 

terjadi di areal perairan Pangandaran dan 

sekitarnya terhadap poduksi Ikan  telah 

berlebihan (over fishing). Apabila keadaan 

ini terus dibiarkan, maka akibatnya stok 

Ikan yang ada di perairan Pangandaran dan 

sekitarnya akan semakin berkurang, 

bahkan pada saatnya akan kehabisan stok. 

Oleh karena itu sangat diperlukan suatu 

pengelolaan secara konservatif terhadap 

sumber daya Ikan (Deden, 2009). Semakin 

meningkatnya upaya penangkapan maka 

hasil tangkapan per unit upayanya akan 

semakin kecil. Menurut trend CPUE yang 

juga naik merupakan gambaran bahwa 

pada tingkat eksploitasi dari sumberdaya 

ikan dapat dikatakan masih pada tahapan 

yang berkembang (Elis & Nurul, 2013). 

Trend CPUE yang mendatar merupakan 

gambaran bahwa tingkat eksploitasi 

sumberdaya ikan yang sudah mendekati 

kejenuhan upaya, sedangkan trend CPUE 

yang menurun merupakan indikasi bahwa 

tingkat eksploitasi sumberdaya ikan 

apabila terus dibiarkan akan mengarah 

kepada suatu keadaan yang disebut ‘over-

fishing’ atau bahkan telah ‘overfished’ 

(Rochmah dkk, 2013). 

Maximum Sustainable Yield (MSY) 

Dari hasil analisis regresi didapat 

konstanta a = 2,4077 dan koefisien regresi 

b = -0,0006. Dengan juga menggunakan 

formula model Schaefer. Jumlah alat 

tangkap optimal (Emsy) = 2006,4 unit 

Hasil tangkapan lestari (Cmsy) = 2415,4 

ton  Model Schaefer adalah satu metode 

pendugaan yang mempunyai keuntungan 

yaitu sederhana dan tidak memerlukan 

banyak data, tetapi dapat memberikan 

informasi awal yang diperlukan dalam 

pengelolaan sumber daya. Persamaan 

model Schaefer secara umum dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

Sumbu Y merupakan jumlah hasil 

tangkap/unit (CPUE) Ikan  dan sumbu X 

adalah jumlah alat tangkap . Dari Grafik 

Maximum Sustanable Yield (MSY) di atas 

diketahui bahwa titik A merupakan titik 

dimana terjadi MSY. Pada kondisi tersebut 

terjadi pemanfaatan maximum dengan 

mempertahankan kelestarian sumber daya 

Ikan  di Pangandaran. MSY diperoleh bila 

jumlah alat adalah 2006,4 unit. Atikah 

(2013) menyampakan bahwa nilai MSY di 

Pangandaran sebesar 1582 ton. Tingkat 

pemanfaatan potensi sumberdaya Ikan 

diketahui tangkapan lestarinya 2415,4 ton. 
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Gambar 2. Hubungan antara jumlah alat tangkap dengan hasil tangkapan per unit 

 
Gambar 3.  Grafik maximum sustanable yield (MSY)

     Tabel 4.Tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan  berdasar hasil  tangkapan 

Tahun Produksi ( Ton ) Tingkat Pemanfaatan (%) 

2000 1736,34 71,8 

2001 2529,80 104,7 

2002 2168,20 89,7 

2003 2599,61 107,6 

2004 1871,04 77,4 

2005 1205,68 49,9 

2006 1605,61 66,4 

2007 1665,52 68,9 

2008 1997,11 82,6 

2009 1231,88 51 

2010 441,77 18,2 

2011 759,24 31,4 

2012 2219,91 91,9 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 1000 2000 3000 4000

Effort (unit)

P
r
o

d
u

k
s
i 

(T
o

n
)

Series1

Poly. (Series1)

y = -0,0006x + 2,4077 
R 2  = 0,8084 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 1000 2000 3000 4000 
Effort (unit) 

CPUE (Ton) 
CPUE (y) 
Linear (CPUE (y)) 

A 

95 



Potensi Lestari Perikanan Tangkap  sebagai Basis Pengelolaan Sumberdaya di Kabupaten Pangandaran 

90                                                                                                           Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

 

 
Gambar 4.Tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan  berdasar hasil tangkapan

 

Tabel 5. Tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan  berdasarkan alat tangkap 

Tahun Jumlah Alat (Unit) Tingkat Pemanfaatan (%) 

2000 1863 92,8 
2001 1772 88,3 
2002 1772 88,3 
2003 1188 59,2 
2004 1086 54,1 
2005 1086 54,1 
2006 688 34,2 
2007 1896 94,5 
2008 1657 82,6 
2009 3415 170,2 
2010 3415 170,2 
2011 3415 170,2 
2012 2885 143,8 

 
Pemanfaatan potensi sumberdaya 

ikan atas dasar prinsip kehati-hatian 

(Gulland, 1982), karenanya potensi  ikan 

yang diperbolehkan untuk ditangkap (Total 

Allowable Catch = TAC) sebesar 1932 

ton. Dari ilustrasi tersebut diketahui bahwa 

semenjak tahun 2001 pemanfaatan telah 

mencapai tangkapan lestarinya, sehingga 

pengelolaan perlu dilakukan terhadap 

kondisi tersebut melalui pembatasan 

jumlah hasil tangkapan (Sahono, 2012). 

Pada kondisi penelitian terjadi penurunan 

CPUE seperti pada Tabel 3. 
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.   Pemanfaatan sumber daya ikan yang 

tidak dikendalikan menyebabkan semakin 

menurunnya hasil tangkapan (Hendrik, 

2011), penelitian ini mencatat pada tahun 

2010 yang hanya 441,77 ton sementara 

alat tangkapnya bertambah 3415,4 unit. 

Pada ilustrasi tersebut pengelolaan 

perlu dilakukan dengan suatu pembatasan 

jumlah alat tangkap  hingga pada jumlah 

2006,4 unit, yang perlu dilakukan untuk 

kembali melestarikan sumber daya Ikan  di 

perairan Pangandaran. Untuk mengatasi 

gejala tangkap lebih maka sangat penting 

dilakukan upaya pengelolaan mengingat 

sifat sumberdaya ikan meskipun dapat 

diperbaharui (renewable), namun perlu 

kehati-hatian dalam pemanfaatannya untuk 

menjamin keberlanjutan yang baik dalam 

jumlah maupun kemampuannya untuk 

regenerasi (Budiman, 2006). Sebagai tahap 

awal dalam kegiatan pengelolaan adalah 

mengetahui dinamika hasil tangkapan 

nelayan dan mengetahui pada tingkat 

pemanfaatannya, khususnya terhadap suatu 

hasil tangkapan (BPPI, 1996). populasi 

ikan laut merupakan sumberdaya alam 

yang akan dapat diperbaharui namun 

memiliki kemungkinan untuk dapat punah, 

apabila pemanfaatannya secara berlebihan. 

Dalam usaha memanfaatkan sumberdaya 

perikanan tersebut, diharapkan akan tetap 

memperhatikan semua aspek kelestarian 

sumberdaya yang dieksploitasi. Untuk itu 

diperlukan suatu manajemen ekploitasi 

yang tepat (Hertini & Gusriani, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Grafik tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan    
                  berdasarkan  alat tangkap 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Potensi lestari perikanan Tangkap di 

Perairan Pangandaran Provinsi Jawa 

Barat menggunakan formula model 

Schaefer diperoleh hasil sebagai berikut 

Jumlah alat tangkap optimal (Emsy) = 

2006,4 unit, pada saat ini jumlah alat 

tangkap yang ada telah melebihi jumlah 

optimalnya.. Hasil tangkapan lestari 

(Cmsy) = 2415,4 ton ,dan jumlah 

tangkapan ikan yang diperbolehkan 

(Total Allowable Catch = TAC) sebesar 

1932 ton 

2. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan 

berdasarkan hasil tangkapan dan alat 

tangkap di perairan Kabupaten 

Pangandaran telah mencapai tangkapan 

lestari 

 Saran  

Pengelolaan perlu dilakukan dengan 

pembatasan jumlah alat tangkap  hingga 

pada jumlah 2006, empat unit, yang perlu 

dilakukan untuk kembali melestarikan 

sumber daya ikan di perairan Kabupaten 

Pangandaran. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga pokok produksi dalam 
menentukan harga Jual ikan asin dengan mengidentifikasi factor factor yang mempengaruhi harga 
pokok produksi. Diantaranya adalah biaya-biaya ytang dikeluarkan dalam memproduksi ikan asin 
kacangan, yang dilakukan oleh pengolah ikan asin kacangan.. Penelitian dilakukan di pengolahan ikan 
asin kacangan  desa Asemdoyong Kecamatan Taman.Kabupaten Pemalang JawaTengah. Dengan 
melibatkan 10  orang pengolah  yang dipilih secara acak dan beberapa pedagang sebagai responden 
yang diwawancara. Kegiatan pengolahan didesa asemdoyong yang dilakukan pengolah sangat 
sederhana ,ke,nmasanpun sangat sederhana sehingga penelitian ini dapat menentukan biaya-biaya 
yang digunakan untuk mengolah ikan sehingga harga pokok dapat dihitung sehingga dapat menntukan 
harga jual. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa 
dari identifikasi biaya biaya dan perhitungan harga jual perkilogram dengan kesepakatan yang dibuat 
antar pengolah ikan biaya- biaya yang digunakan selama proses produksi serta nilai rupiah yang 
diperoleh asin yaitu  harga jual adalah Rp.9000,- dengan keuntungan pengolah setiap kali produksi 
memperoleh sebesar = Rp 4.871.429 – atau setiap kilogram mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.550,-
.Walaupun kegiatan tersebut cukup sederhana baik dalam pengolahannya maupun pengemasannya, 
akan tetapi sudah dapat menghasilkan kelebihan  dari harga pokok produksi senbesar Rp.1550,- /kg,( 
Rp.9.000 – 7.450 ), pengolah masih tetap eksis menjalankan usahanya, dengan demikian perhitungan 
harga pokok cukup berperan untuk menetapkan harga jual ikan asin disetiap kegiatan produksinya,  

Kata kunci: harga jual, harga pokok 
 

Abstract 

This study aims to determine how the determination of the cost of production in determining the 
selling price of salted fish by identifying factor factors that affect the cost of production. Among them 
are the costs incurred in producing salted fish, which is done by the processing of salted fish. The 
research was done in the processing of salted fish of Asemdoyong village Kecamatan 
Taman.Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Involving 10 randomly selected and multiple processors 
raders as respondents interviewed. The processing of the village asemdoyong done by the rocessor is 
very simple, to the very simple, so the research can determine the costs used to rocess the fish so that 
the cost of goods can be calculated so that it can determine the selling price. Data analysis was done 
descriptively qualitative. The result of the research shows that from Dentification of cost cost and 
calculation of selling price of perkilogram with agreement which have been made between fish 
processing cost which used during production process and value roduction earned = Rp 4,871,429 - or 
each kilogram profit of Rp. 1.550, -of rupiah obtained salt that is selling price is Rp.9000, - with 
processing profit every time. Thus, although the activity is quite simple both in processing and 
packaging, but already can produce the excess of the cost of production senbesar Rp.1550, - / kg, 
(Rp.9.000 - 7,450), the processor still exist to run its business, and thus Calculation of the cost of 
production is enough role to determine the selling price of salted fish in every production activity. 

Keywords: cost of goods sold, price 
 _____________________________ 
 Penulis korespondensi 
Alamat surel : sobariahana@yahoo.com 
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PENDAHULUAN 

 Pada dasarnya kegiatan pengusaha 

pengolahan ikan dimanapun, selalu 

berusaha menghasilkan barang yang 

berkualitas tinggi namun harganya relatif 

rendah. Agar hal tersebut dapat tercapai 

maka pengusaha pengolah komoditi ikan  

menggunakan biaya relatif efektif. Biaya 

produksi akan sangat diperlukan untuk 

menentukan harga pokok produksi suatu 

produk. Biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk harus jelas, sehingga 

penentuan harga pokok produksinya akan 

tepat. Ketidak tepatan dalam perhitungan 

harga pokok produksi akan menyesatkan 

manajemen dalam membuat keputusan. 

Harga pokok  produksi yang merupakan 

kumpulan dari berbagai biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi. Dalam hal ini 

pengolah ikan asin dalam menentukan 

harga pokok  unit produksinya, adalah 

menghitung semua biaya yang akan terjadi 

diperlakukan untuk biaya unit produksi 

sehingga terdapat berbagai unsur biaya 

non produksi yang dimasukkan dalam 

elemen harga pokok produksi. Sehingga  

mengakibatkan ketidaktepatan dalam suatu 

perhitungan harga pokoknya dan juga akan 

berpengaruh terhadap penetapan harga jual 

dan laba usaha. Menurut Abdul Halim, 

(2009}, harga dapat ditentukan atau 

dihitung: Harga didasarkan pada biaya 

total ditambah laba yang diinginkan (cost 

plus pricing method). 

  Untuk itu maka dapat diharapkan 

pengusaha komoditi ikan asin ini mampu 

menentukan harga pokok yang tepat 

sehingga dapat bersaing dengan pengusaha 

lain yang sejenis. Untuk itu penelitian 

ditujukan pada kajian penetapan harga 

pokok produksi pengolahan ikan asin 

kacangan di areal Desa Asem Doyong 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  

Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: (1) Metode apakah 

yang digunakan dalam menentukan harga 

pokok produksi pengolahan komoditi ikan 

asin kacangan di Kecamatan Taman Kab. 

Pemalang; (2) Komponen biaya apa saja 

yang digunakan dalam menentukan harga 

pokok produksi Pengolahan komoditi ikan 

asin kacangan; dan (3) Bagaimanakah cara 

perhitungan harga pokok produksi ikan 

asin kacangan. 

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk 

mengetahui metode yang digunakan dalam 

menentukan harga pokok unit produksi 

pengolahan ikan asin kacangan; (2) untuk 

mengetahui komponen semua biaya yang 

digunakan dalam menentukan harga pokok 

produksi pengolahan ikan asin Kacangan; 

dan (3) untuk mengetahui cara perhitungan 

harga pokok produksi Pengolahan Ikan 

asin Kacangan.  
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Kerangka pemikiran penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: Harga Pokok 

produksi (X) adalah  variabel bebas yang 

merupakan skor yang diperoleh dari 

pengukuran dengan menggunakan angket 

sebagai variabel bebas harga Pokok 

mempunyai dua dimensi, (1) dimensi 

pertama yaitu jenis Harga pokok Produksi  

dan dapat diukur dengan perhitungan biaya 

yang dikeluarkan yaitu seberapa besar 

peluangnya biaya biaya tersebut menjadi 

dasar perhitungan harga jual, biaya 

produksi yaitu bagaimana perputaran atau 

pencatatan biaya biaya bahan baku, tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

(bop),  dan (2) sedangkan dimensi kedua 

adalah efektivitas dan dapat diukur dengan 

mengetahui seberapa manfaat harga pokok 

produksi  dapat mengukur harga jual (y)  

vaiabel terikat apakah biaya biaya tersebut 

sudah sesuai dengan atuan-aturan yang 

ada. Biaya produksi adalah merupakan 

biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang  siap 

jual. 

Dari uraian diatas maka  dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

Diduga terdapat pengaruh biaya biaya 

bahan baku, biaya langsung dan biaya 

overhead  terhadap perhitungan harga jual 

barang yang diproduksi 

 

BAHAN DAN METODA 

Penelitian dilakukan pada suatu unit 

pengolahan ikan asin di desa Asem 

Doyong Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang, selama tiga bulan dari bulan 

Juli sampai Oktober 2015. 

Populasi adalah orang yang dengan  

kegiatan pengolah ikan asin  yang ada 

didesa  Asem Doyong Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang.  populasinya dari 

warga pengolah ikan asin yang tergabung 

dalam kelompok pengolah ikan asin 

sebanyak 21 kelompok  ada di desa  Asem 

doyong Kecamatan Taman, dengan 

perkiraan suatu karakteristis dari kegiatan 

ekonomi yaitu usaha pengolahan ikan 

Asin. Sebanyak tujuh kelompok dari 21 

kelompok pengolah ikan asin. populasi 

dengan teknik sampling yaitu simple 

random sampling. 

Pengumpulan semua data dengan 

menggunakan sumber data primer yaitu 

pengolah ikan asin di desa asem doyong  

dan sumber sekunder  dengan melihat data 

dari laporan kelompok pengolah ikan asin 

adapun caranya yaitu dengan cara 

interview/wawancara, kuesioner (angket), 

observasi (pengamatan) dan gabungan dari 

ketiganya. 

Teknik analisa semua data yaitu 

mengkelompokan data berdasar variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data 
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berdasrkan responden, menyajikan data  

tiap variabel yang diteliti dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesa. 

Analisa data yang dilakukan dengan 

analisa deskriptif statistic .  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolah ikan asin di desa 

asemdoyong juga merupakan kelompok 

pengolah yang telah memiliki modal dari 

kegiatan per-kelompok dimana mereka 

tergabung dalam beberapa kelompok, 

dalam 21 kelompok terdiri dari 5–7 orang 

anggota, pengolah ikan menghasilkan ikan 

asin dengan berbagai jenis ikan dari hasi 

hasil tangkapan nelayan diseputar desa 

tersebut, adapun hasil tangkapannya 

berupa ikan-ikan yang tertera pada      

Tabel 1. 

Dari Tabel 1 diatas bahwa jenis ikan 

yang dihasilkan berbagai jenis ikan,  lebih 

dominan pada ikan jenis kacangan.  Untuk 

itu dalam penelitian ini yang dipilih ikan  

 

jenis kacangan, karena dalam hasil 

wawancara lebih banyak pada jenis ikan 

kacangan. Menurut Usry dan White (2000) 

bahan baku disebut bahan langsung (direct 

materials) adalah semua bahan yang 

membentuk bagian integral barang jadi 

dan dapat dimasukkan langsung dalam 

kalkulasi biaya produk. Abdurrahim 

(2007) serta Basu & Irawan (2002) 

menyatakan bahwa dalam biaya adalah 

pengeluaran-pengeluaran baiaya atau nilai 

pengorbanan untuk memperoleh barang 

atau jasa yang berguna untuk masa yang 

akan datang, atau mempunyai manfaat 

melebihi satu periode akuntansi; selain itu   

Dwinta dkk (2013) menyatakan bahwa 

harga sering dijadikan indikator kualitas 

bagi pelanggan: harga yang lebih murah. 

Harga adalah Jumlah Uang (ditambah 

beberapa barang) yang dibutuhkan untuk 

memperoleh beberapa kombinasi sebuah 

produk dan layanan yang menyertainya” 

(Aries, 2012; Agustin, 2011).  

Tabel 1. Komoditas hasil tangkapan, dan kebutuhan bahan baku dalam produksi ikan asin 

Komoditas 

Per 3 hari 

Jumlah 

Bahan Baku 

Kg / Bakul 

Harga / 

kg 
Produksi 

Harga 

jual 
TK Garam Listrik Air Angkut 

Kacangan 3.000 7.000 2.000 12.000      
Kacangan 3.000 6.000 2.000 12.000 4.500.000 150.000 100.000 50.000 1.500.000 
Kacangan 2.000 6.000 2.000 12.000 4.000.000 150.000 100.000 50.000 1.500.000 
Kacangan 3.000 6.000 2.000 12.000 4.500.000 150.000 100.000 50.000 1.500.000 
Kacangan 2.000 6.000 1.600 12.000 4.000.000 150.000 100.000 50.000 1.500.000 
Kacangan 4.500 3.000 3.000 12.000 6.500.000 150.000 100.000 50.000 2000..000 
Kacangan 4.500 3.000 3.000 12.000 4.500.000 150.000 100.000 50.000 2000.000 

 22.000         
   Sumber : data diolah tahun 2015 
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 Bahan yang nilainya relatif kecil 

tidak dikelompokan menjadi bahan 

penolong. Dalam penetapan harga jual ada 

beberapa strategi penetapan harga seperti 

berikut: Penetapan harga yang berpedoman 

pada biaya. Cara yang ditempuh yaitu 

dengan menambah prosentase laba dan 

biaya. 
Misalnya :  Harga Beli = Rp. 1000 
                    Laba 10%  = Rp.   100 
                    Biaya         = Rp.     25 + 
                    Harga jual  = Rp. 1125 

Harga jual = Harga pokok + biaya + laba 

Harga pokok produksi ikan asin. Untuk 

menggambarkan harga pokok produksi 

pengolahan ikan asin  Kacangan di desa 

Asemdoyong pada Kecamatan Taman 

areal Kabupaten Pemalang yaitu dengan 

mendata dan menghitung biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh pengolah komoditi ikan 

asin Kacangan (Pracoyo, 2006). Menurut  

Hongren et al. (2002) biaya didalam 

pengertian umum adalah sebagai sumber 

daya yang dikorbankan untuk mencapai 

suatu sasaran/tujuan tertentu.  Lebih lanjut 

Slat (2013) menyatakan ada penggolongan 

biaya  seperti upah langsung adalah semua 

upah yang secara langsung digunakan, 

dapat secara mudah ditelusuri, dan 

merupakan biaya upah yang utama untuk 

memproduksi suatu produk (Edward & 

Wells, 1979). Tenaga kerja merupakan 

usaha fisik atau mental yang dikeluarkan 

karyawan untuk mengolah produk, yaitu 

ibu Sarmi seperti  tertcantum dalam Tabel 

2. Selain biaya-biaya diatas untuk 

mendukung kegiatan produksi ikan asin di 

perrlukan alat-peralatan, adapun biaya 

peralatan yang digunakan digambarkan 

pada Tabel 3. Selanjutnya untuk 

menjalankan pengolahan ikan kacangan 

menjadi ikan asin kacangan, juga 

mengeluarkan biaya lainnya dalam proses 

produksi  seperti tergambar pada Tabel 4. 

Biaya sewa kendaraan adalah Rp 

500.000/ satukali angkut, dalam produksi 

per bulan 3-4 kali angkut, maka dalam satu 

tahun, biaya sewa kendaraan adalah 48  

dikalikan dengan jumlah biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp 500.000, maka 

dalam satu tahun adalah Rp 24.000.000, 

untuk biaya sewa. 

Gambaran tentang unsur-unsur biaya 

produksi di atas dapat dihitung Harga 

Pokok Produksi (HPP) total per hari 

seperti digambarkan pada Tabel 5. 
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Tabel 2. Biaya Bahan Baku/Bahan Langsung per produksi 

No Bahan Baku Harga(Rp)/kg Volume Total 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ikan Kacangan basah 
Garam 
Air bersih 
Kayu bakar 
Minyak tanah 

     7000 
       300 
       500 
     2000/ikt 
   12000 

3 ton 
3 kw 

200 galon 
2 truk 
10 ltr 

21.000.000 
900.000 
100.000 
300.000 
120.000 

 Jumlah   22.420.000 
        Sumber : data di olah 

Tabel 3.  Biaya Peralatan yang digunakan dalam proses produksi ikan asin 

No Peralatan Banyak 
Harga 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

Masa 

pakai
*)

 

per Bulan 

(Rp) 

1 Wajan besar  3 170.000 510.000 5 th 8500 
2 Tungku api 2 500.000 1.000.000 10.th 8.333 
3 Bak besar 2 30.000 60.000 5 th 1.000 
4 Panci air  21 125.000 2.150.000 10 th 17.917 
5 Jerigen 5 25.000 125.000 5 th 2.083 
6 Baskom besar 3 35.000 105.000 5 th 1.750 
7 Sutil besar 2 37.500 75.000 3 th 2.083 
8 Pisau 7 15.000 90.000 2 th 3.750 
9 Talenan 3 11.000 33.000 2 th 1.375 

10 Keranjang  bambu 10 25.000 250.000 2 th 10.417 
11 Rak penjemur 50 50.000 2.500.000 3 th 69.444 
12 Lap 10 10.000 100.000 1 th 8.333 
13 Drum air bersih 3 75.000 225.000 3 th 6250 
14 Gayung 2 10.000 20000 2 th 556 
15 Kerangjang pelastik 3 45.000 135.000 2 th 5625    
16 Kerangjang pelastik 3 45.000 135.000 2 th 5625    

 
Total 

 

   151.350/30 
=5.353 

Sumber:  data pengolah ikan asin yang diolah 
Keterangan :   *)   per tahun dan habis pakai 

                **)   metode yang digunakan adalah metode rata-rata
 

Tabel 4.  Biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi ikan asin 

No Biaya Lainnya Per bulan (Rp) Per hari (Rp) 

1 Biaya sewa mobil***)           2.000.000 2000.000/30hr=67.000 
2 Biaya listrik 90.000 3 000 
3 Biaya Air 60.000 2.000 
4 BBM 180.000 60.000 

 
Total 2.330.000 132.000 

              Sumber:  data diolah

 

 

 

105 



Harga Pokok Produksi dalam Penetapan Harga Jual Ikan Asin  di Pengolah Ikan Desa Asemdoyong 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

102                                                                                                        Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

Tabel 5.  Harga Pokok Produksi (HPP)  Total 

No Biaya Produksi     Per hari (Rp) 

1 Biaya bahan-bahan 22.400.000/30 = 740.667,7 
2 Biaya Overhead 

 
 

- BBM                  60.000 

 
- Biaya sewa kendaraan                   67.000 

 
- Biaya listrik                    3.000 

 
- Biaya Air                  2 000 

 
- Biaya Penyusutan                5.353 

 
Total 873.903,0 

Sumber:  data diolah

   
Menurut kajian Manurung (2012) 

perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) 

dengan Metode Full Costing masih 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 

905.903+122.000 = 1.027.903 Ini berarti 

rata-rata keuntungan yang dinikmati per 

harinya adalah Rp 343 /kg. Uraian diatas, 

sejalan dengan yang dimukakan oleh 

Apadbuista et al. (2014). 

 
Ketepatan dalam Menetapkan Harga 

Jual Ikan Asin Kacangan 

Untuk memberikan gambaran bahwa 

kecermatan perhitungan harga pokok 

produksi mempengaruhi ketepatan dalam 

menetapkan harga  jual  pengolahan ikan 

asin kacangan, kembali pada contoh 

perhitungan HPP pengolahan ikan asin 

kacangan di atas.  

Tabel 6. Perhitungan HPP ikan asin kacangan 

Bahan Baku 
Biaya Tidak 

Tetap 
Harga Biaya Tetap Harga 

Ikan Kacangan 
Garam 
Air bersih 
Kayu bakar 
Minyak tanah 

Ikan Kacangan 
Garam 
Air bersih 
Kayu bakar 
Minyak tanah 
Upah musiman 
3 org 
Pelastik 
Kardus 
Lakban 
Sewa 
mobil/kapal 
 
 
 

22.420.000 
900.000 
100.000 
300.000 
120.000 

60.000 x 3=180.000  
16.000 
3.000 
7.500 

500.000 

Panci air 
Wajan besar  
Jerigen 
Sutil besar 
Baskom besar 
Keranjang  bambu 
Pisau 
Talenan 
Rak penjemur 
Bangku besar 
Drum air bersih 
Gayung 
Kerangjang pelastik 
Lap 
Gaji bag menyiangi 3 org 
Gaji bag pengolah 3 org 
Gaji bag penjemur 1 org 
Gaji bag pemasar 2 org 

280.000 
600.000 

80.000 
50.000 

175.000 
50.000 
50.000 
15000 

150.000 
250.000 
200.000 

30.000 
35.000 
10.000 

25.000//hr 
50.000/hr 
20.000/hr 

200.000/1x 
pemasar 

  24.612.500  296.829 
   Sumber : data diolah 
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Disini akan dicermati perhitungan masing-

masing unsur biaya produksi ikan asin. 

Menurut Londong et al. (2014) Activity-

based costing system (ABC) pada dasarnya 

merupakan metode penentuan harga pokok 

produk (product costing) yang ditujukan 

untuk menyajikan informasi harga pokok 

produk secara cermat (accurate) bagi 

kepentingan manajemen, Untuk 

perhitungan HPP ikan asin kacangan dapat 

dilihat dalam Tabel 6.  

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

(BOP) 
Quality adalah merupakan kepuasan 

pelanggan (Hansen & Mowen, 2006). 

Dengan kata lain kualitas merupakan 

karakteristik suatu produk, dapat berupa 

barang atau jasa, yang kemampuannya 

adalah memenuhi kebutuhan yang telah 

disesuaikan dengan tujuannya atau segala 

sesuatu yang memuaskan konsumen.  

Kembali memperhatikan perhitungan  

pengolahan ikan  asin ada yang masih 

harus dicermati seperti belum 

dibebankannya biaya dus, palstik 

pembungkus, lakban kalau saja 

diperkirakan masing-masing per hari Rp 

296.829,- maka total tambahannya adalah 

Rp 525.500 Ini berarti BOP sesungguhnya 

pengolahan ikan asin  adalah Rp 296.829 + 

Rp .525.500,- = Rp 822.329. 

 

Harga Pokok Produksi (HPP) Ikan Asin 

Kacangan yang Sesungguhnya 

Mencermati perhitungan diatas 

dapatlah dihitung sesungguhnya Harga 

Pokok Produksi (HPP)  ikan asin kacangan 

secara  total adalah Biaya bahan baku = Rp 

24..909.329,-Biaya tenaga kerja langsung 

= Rp 295.000.,- Biaya overhead pabrik = 

Rp 612.829.(+) Total biaya ikan asin 

kacangan = Rp .  25.817.158. Harga pokok 

produksi per kg  dapat dihitung yaitu Rp 

25.817.158 : 3.143 kg = Rp 8.214/kg  jadi 

harga pokok preoduksi Rp. 8214/kg. 

Dengan demikian harga jual per kg Rp 

8.214,- berarti  keuntungan per kg  = Rp 

10.000 - Rp. 8.214 = Rp 1.786,-/kg  Rata-

rata keuntungan per kg = Rp. 1.786/kg. 

Dengan demikian angka keuntungan 

sesngguhnya bagi pemilik pengolahan ikan 

asin adalah Rp 5.358.000,- per satu kali 

produksi 

Penetapan Harga Jual Per Kilogram 

Dalam penetapan harga jual 

perkilogram ikan asin sesuai yang 

disampaikan oleh pakar ekonomi bahwa 

harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan pelayanannya.  

 

107 



Harga Pokok Produksi dalam Penetapan Harga Jual Ikan Asin  di Pengolah Ikan Desa Asemdoyong 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 

102                                                                                                        Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

Menurut Dwinta dkk (2013) harga 

merupakan jumlah uang yang diperlukan 

sebagai penukar kombinasi produk dan 

jasa, dengan demikian maka suatu harga 

haruslah dihubungkan dengan bermacam-

macam barang dan/ atau pelayanan, yang 

akhirnya akan sama dengan sesuatu 

produk dan jasa. Sedangkan harga jual 

(seles price) adalah nilai berupa uang, 

termasuk semua biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh penjual karena 

penyerahan  barang tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai. Menurut Setiyaningsih 

& Dian (2004), actual costing An actual 

cost system use actual costs for direct 

materials, direct (manufacturing) labor, 

and (manufacturing) overhead. These 

actual costs are then used to determined 

the unit cost Dalam penetapan harga jual 

ada beberapa strategi penetapan harga 

seperti berikut : Penetapan harga yang 

berpedoman pada biaya. Biaya yang 

dikeluarkan dengan kegiatan perhari 

selama 30 hari.  Cara yang ditempuh yaitu 

dengan menambah prosentase laba dan 

biaya yaitu: Harga beli bahan baku = 

22.420.000/30 = Rp. 746.667. Laba 20 %  

= Rp149.333; Harga jual  = Rp. = 

24.909.329/3000 = Rp.  8.303 /kg 

dibulatkan menjadi – Rp 8.300,-+ 20 % 

keuntungan = 1660; maka harga jual  per-

kg = Rp 9.960 dibulatkan keatas menjadi 

Rp.10.000 per-kg 

Dengan disepakati bahan baku yang 

digunakan serta bahan tambahan tersebut, 

maka kesepakatan harga jual perkilo 

adalah dari harga pokok produksi 

ditambah dengan laba estimasi sebesar 

20%, untuk itu disepakati harga jual per kg 

adalah  Rp10.000,- seperti tulisan yang 

disampaikan Martusa el al. (2009) bahwa 

Perusahaan dapat menetapkan harga jual 

dengan tepat apabila perusahaan dapat 

menghitung harga pokok produk dengan 

tepat sehingga produk tidak overcosted 

(dibebani biaya lebih dari yang 

seharusnya) dan juga tidak undercosted 

(dibebani biaya kurang dari yang 

seharusnya). Menurut Hariadi (2002), 

definisi aktivitas adalah: "Kumpulan 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi 

yang bermanfaat bagi manajer untuk 

tujuan perencanaan, dan pengendalian, 

serta pengambilan keputusan" 

 
Manfaat Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2005) informasi 

harga pokok produksi bermanfaat bagi 

manajemen dalam: Menentukan harga jual 

produk. Perusahaan yang berproduksi 

massa memproses produknya untuk 

memenuhi persediaan di gudang. Dengan 

demikian biaya produksi dihitung untuk 

jangka waktu tertentu untuk menghasilkan 

informasi biaya produksi per satuan 

produk (Hilton, 2005; Moehar, 2002) 
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Menurut Setiyaningsih & Dian 

(2004), actual costing An actual cost 

system use actual costs for direct 

materials, direct (manufacturing) labor, 

and (manufacturing) overhead. These 

actual costs are then used to determined 

the unit cost Dalam penetapan harga jual 

ada beberapa strategi penetapan harga 

seperti berikut : 

Penetapan harga yang berpedoman pada 

biaya. Biaya yang dikeluarkan dengan 

kegiatan perhari selama 30 hari.  Cara yang 

ditempuh yaitu dengan menambah 

prosentase laba dan biaya yaitu: Harga beli 

bahan baku = 22.420.000/30 = Rp. 746.667. 

Laba 20 %  = Rp149.333; Harga jual  = 

Rp. = 24.909.329/3000 = Rp.  8.303 /kg 

dibulatkan menjadi – Rp 8.300,-+ 20 % 

keuntungan = 1660; maka harga jual  per-

kg = Rp 9.960 dibulatkan keatas menjadi 

Rp.10.000 per-kg 

Dengan disepakati bahan baku yang 

digunakan serta bahan tambahan tersebut, 

maka kesepakatan harga jual perkilo 

adalah dari harga pokok produksi 

ditambah dengan laba estimasi sebesar 

20%, untuk itu disepakati harga jual per kg 

adalah  Rp10.000,- seperti tulisan yang 

disampaikan Martusa el al. (2009) bahwa 

Perusahaan dapat menetapkan harga jual 

dengan tepat apabila perusahaan dapat 

menghitung harga pokok produk dengan 

tepat sehingga produk tidak overcosted 

(dibebani biaya lebih dari yang 

seharusnya) dan juga tidak undercosted 

(dibebani biaya kurang dari yang 

seharusnya). Menurut Hariadi (2002), 

definisi aktivitas adalah: "Kumpulan 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi 

yang bermanfaat bagi manajer untuk 

tujuan perencanaan, dan pengendalian, 

serta pengambilan keputusan" 

 
Manfaat Harga Pokok Produksi 

Menurut Mulyadi (2005) informasi 

harga pokok produksi bermanfaat bagi 

manajemen dalam: Menentukan harga jual 

produk. Perusahaan yang berproduksi 

massa memproses produknya untuk 

memenuhi persediaan di gudang. Dengan 

demikian biaya produksi dihitung untuk 

jangka waktu tertentu untuk menghasilkan 

informasi biaya produksi per satuan 

produk (Hilton, 2005; Moehar, 2002) 

SIMPULAN  

Dari hasil kegiatan penelitian tentang 

harga pokok ikan asin  dan dari 

perhitungan yang diperoleh dari 

pengolahan data, maka penetapan harga 

pokok dapat dilihat dari biaya = biaya 

yang digunakan dalam proses produksi dan 

dari perhitungan harga jual per kilogram 

dengan kesepakatan yang telah dibuat 

antar pengolah ikan asin dimana harga 

yang disepakati untuk harga
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barang dan/ atau pelayanan, yang akhirnya 

jual adalah Rp 10.000,- dengan keuntungan 

pengolah setiap produksi sebesar = Rp 

5.358.000 per sekali produksi. Dari 

kegiatan pengolahan ikan asin ini setiap  

kilogramnya mendapat keuntungan sebesar 

Rp 1.768,- dimana dari hasil kegiatan 

pengolahan dapat menutupi biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi 

dengan lama waktu prosesnya cukup 

sederhana, serta cara pengemasanpun 

sangat sederhana pula namun pemasarannya 

sudah cukup jauh hingga sampai keluar 

pulau jawa yatiu Palembang, Bengkulu, 

Jakarta, Bogor dan Sumatera Barat. 

Dengan demikian walaupun kegiatan 

tersebut terlihat cukup sederhana dalam 

pengolahannya dan dapat menghasilkan 

kelebihan harga dari harga pokok produksi 

senbesar Rp.1768- per-kg, pengolah masih 

tetap eksis menjalankan usahanya, dan 

dengan demikian perhitungan harga pokok 

produksi ini cukup berperan untuk 

menetapkan harga jual ikan asin disetiap 

kegiatan produksinya. Produksi ikan asin 

masih dalam tahap berjalan karena  karna 

waktu kegiatan pengolahan sangat 

sederhana begitupun dalam hal pengemasan 

masiih sangat sederhana. Juga proses 

higienis akan pengolahan masih harus terus 

diberikan penyuluhan tentang pentingnya 

higienisasi.  

 Saran yang dapat dikemukakan 

dalam hal ini adalah: egiatan produksi 

pengolahan ikan asin agar dapat lebih 

berkembang lagi terutama dalam hal proses 

pengemasannya, juga proses higienisasi 

terutama dalam penjemuran ikan tersebut 

masih perlu peningkatan demi mendapatkan 

hasil olahan ikan asin yang  berkualitas. 
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Abstrak 

Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut 
Kabupaten Kabupaten Ciamis ditujukan untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat 
perlindungan kawasan tersebut. Karenanya peran serta masyarakat harus dilibatkan pada 
perencanaan, pelaksanaan, pemecahan kendala dan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat 
diperoleh dari pengelolaan kawasan konservasi. Tujuan penelitian mengkaji hubungan 
karakteristik dengan persepsi dan partisipasi masyarakat, persepsi dan partisipasi dalam 
pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL) Kabupaten Ciamis. Metode penelitian adalah 
survei melalui analisis korelasi dan multivariat. Responden 72% di antaranya memiliki persepsi 
baik (setuju) terhadap pengelolaan KKLD. Persepsi yang baik ditunjukan terhadap program 
(64,9%), pelaksanaan (55,8%), pemecahan kendala (55,7%) dan manfaat (62%). 

Kata kunci: nelayan, pengelolaan kawasan konservasi, persepsi 
 

Abstract 

Increasing community awareness and involvement in the management of Marine Protected Areas 
of Kabupaten Ciamis is aimed at convincing the community of the protection benefits of the area. 
Therefore community participation should be involved in planning, implementation, resolving 
constraints and possible benefits that can be obtained from conservation area management. The 
objectives of this research are to examine the relationship of characteristics with perception and 
community participation, perception and participation in the management of Marine Protected 
Areas (KKL) of Ciamis Regency. Research method is survey through correlation and multivariate 
analysis. Respondents 72% of them have a good perception (agree) on the management of MPAs. 
Good perception was shown on the program (64.9%), implementation (55.8%), constraints 
(55.7%) and benefit (62%). 

Keywords: conservation area management, fisherman, perception,  
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 Geografis Kabupaten Ciamis 

berada pada 7o40’20” – 7o41’20” 

Lintang Selatan dan 108o20’00” – 

108o40’00” Bujur Timur. Luas wilayah 

Kabupaten Ciamis secara keseluruhan  

 

mencapai 244.479 ha. Wilayah selatan 

Kabupaten Ciamis berbatasan langsung 

dengan garis pantai Samudera Hindia 

yang terlihat membentang pada enam 

kecamatan, yaitu pada areal Kecamatan 

Kalipucang, juga areal Kecamatan 

Pangandaran, area Kecamatan Sidamulih 
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Parigi, Cijulang dan Cimerak. Dengan 

panjang garis pantai Kabupaten Ciamis 

mencapai 91 km, maka Kabupaten 

Ciamis memiliki wilayah laut seluas 

67.340 ha. Pemerintah Kabupaten 

Ciamis telah menerbitkan Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 15 tentang 

Penataan Lokasi Kawasan Konservasi 

Laut (KKL) Kabupaten Ciamis, sebagai 

langkah nyata keseriusan Tahun 2008 

tentang Pencadangan Lokasi (komitmen) 

mengelola sumberdaya kelautan dan 

perikanan. Penerbitan peraturan tersebut 

merupakan implementasi dari Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Salah satu dari faktor kunci untuk 

membangun pengelolaan area kawasan 

konservasi adalah juga mengikutkan 

keterlibatan atau partisipasi masyarakat. 

Menurut Margono (1985) dalam  

Susiatik (1998), bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan sangat 

mutlak diperlukan untuk keberhasilan 

pembangunan, yang pada umumnya 

dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi 

masyarakat setiap proyek pembangunan 

harus dinilai tidak berhasil. Bahkan 

secara tegas Gawel (1984) dalam White 

dkk. (1994) menyatakan bahwa tidak ada 

pengelolaan sumberdaya alam yang 

berhasil tanpa melibatkan masyarakat 

lokal sebagai pengguna dari sumber daya 

alam. Diniah dkk (2012) menambahkan 

bahwa kepuasan nelayan atas pelayanan 

institusi pemerintah daerah merupakan 

salah satu faktor pendorong nelayan 

untuk ikut berpartisipasi pada program-

program pemerintah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui perspektif atau tanggapan 

masyarakat nelayan terhadap adanya  

Gambar 1. Konsep co-management dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu    
                sebagai kombinasi manajemen berbasis masyarakat dan manajemen    
                berbasis pemerintah (Pomeroy dan Berkes, 1997). 
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kawasan konservasi. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 

1. Tingkat persepsi masyarakat nelayan 

mengenai program, pelaksanaan, 

pemecahan kendala dan manfaat yang 

ditimbulkan dengan adanya Kawasan 

Konservasi Laut Kabupaten Ciamis. 

2. Peran pemerintah dalam memberikan 

ruang atau peluang bagi masyarakat 

nelayan untuk mengelola Kawasan 

Konservasi Laut Kabupaten Ciamis.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan pada bulan 3 

Mei sampai 14 Juli 2012 di Kawasan 

Konservasi Laut Kabupaten Ciamis 

Provinsi Jawa Barat.  

Metode pada penelitian persepsi 

masyarakat terhadap suatu pengelolaan 

kawasan konservasi ini adalah metode 

survai. Metode ini juga dilakukan untuk  

 

 

mengumpulkan data tentang fakta dan 

gejala yang ada serta mencari keterangan 

secara faktual yang terjadi di lokasi 

penelitian. Pengumpulan data difokuskan 

pada kelompok-kelompok masyarakat 

yang berkaitan erat dengan konservasi 

laut, yaitu kalangan nelayan dan tokoh 

masyarakat yang berdomisili di lokasi 

penelitian.  

Jenis data yang akan dikumpulkan 

dari para responden adalah persepsi 

masyarakat terhadap keterkaitan mereka 

dengan KKL Kabupaten Ciamis dan 

pendapat mereka terhadap tujuan atau 

manfaat pendirian KKL dan proses 

pengelolaan KKL.  Tujuan dan manfaat 

pendirian KKL dan proses pengelolaan 

KKL ini, mencakup perencanaan, serta 

pelaksanaan kendala serta manfaat yang 

ditimbukan dalam pengelolaan KKL di 

suatu kawasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Alat 
Tangkap RTP Jumlah sampel/ 

Reponden (orang) 
1 Dogol 228 20 

2 Gillnet 638 25 

3 Tramel net 303 20 

4 Bagan 29 5 

5 Rawai 469 25 

6 Arad 27 5 

 Jumlah 1.658 100 

Tabel 1. Jumlah responden/ sampel dan alat tangkap 
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Termasuk juga peranan pemerintah 

daerah dalam memberikan kesempatan 

atau peluang bagi masyarakat di 

Kawasan Konservasi Laut untuk juga 

berpartisipasi dalam pengelolaan 

Kawasan Konservasi Laut. Hal serupa 

disampaikan juga oleh Sudiono (2008). 

Populasi dalam penelitian adalah 

Rumah Tangga Perikanan (RTP) nelayan 

yang melakukan operasi penangkapan di 

KKL Kabupaten Ciamis. Rumah Tangga 

Perikanan/RTP yang melakukan operasi 

penangkapan di Kawasan.  

Konservasi Laut pada Daerah 

Kabupaten Ciamis  berjumlah 1.658 

orang (BPS Ciamis, 2011), yang 

menyebar pada enam alat tangkap yang 

digunakan yaitu dogol, jaring insang 

(gillnet), jaring tiga lapis (tramell net), 

bagan, arad dan rawai.  

Sampel (responden) ditentukan 

dengan teknik purposive sampling, 

dimana pengambilan sampel dihentikan 

bila jumlahnya telah memenuhi dan 

sampel yang diperoleh diasumsikan 

random.  

Pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampling kebetulan (accidental 

sampling) adalah mengambil responden 

sebagai sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel bila orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber 

data. Teknik ini biasanya dilakukan 

karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh (Sugiyono 

2006).  

Keuntungan dari pada teknik ini 

adalah terletak pada ketepatan peneliti 

memilih sumber data sesuai dengan 

variabel yang diteliti (Arikunto, 2002). 

Perhitungan besarnya responden 

(sampel) dengan menggunakan rumus 

Solvin (Umar, 2004), dengan tingkat 

kesalahan 10%. Berdasarkan jumlah 

populasi dan rumus Slovin serta 

pertimbangan lain, maka jumlah sampel 

penelitian ini sebanyak 100 responden 

(Tabel 1).  

Metode Analisa Data 

Analisa data penelitian guna 

menjawab masalah yang telah diajukan 

(dirumuskan), digunakan teknik analisis 

sebagai berikut: Data persepi responden 

dan peran pemerintah masing-masing 

dianalisis secara univariat (jumlah, 

mean/rata-rata, dan persentase).  

Jumlah nelayan berdasarkan alat 
tangkap nelayan  = 𝑓𝑠

𝑁ℎ
× 𝑁 

dimana : 
𝑓𝑠 = Frekuensi sampel atau responden 

berdasarkan alat tangkap 
𝑁ℎ  = Jumlah nelayan berdasarkana alat 

tangkap 
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𝑁 = Jumlah nelayan/populasi 

Rata-rata nelayan berdasarkan alat 
tangkap =

 𝑋 ,×𝑓

 𝑓
 

dimana : 
 𝑋 , =  Nilai tengah/bobot 
 𝑓 =  Frekuensi  

Rata-rata semua nelayan =  𝑁ℎ 𝑁  × 𝑋ℎ
     

dimana : 
𝑁ℎ   = Jumlah nelayan berdasarkan alat 

tangkap 
𝑁  =  Jumlah nelayan/populasi 
𝑋ℎ
     =  Rata-rata nelayan berdasarkan alat 

tangkap  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi Nelayan Responden 

Dari sejumlah 100 responden yang 

diwawancarai dapat diketahui bahwa 

72% mempunyai persepsi yang baik 

(setuju) dan 20% sangat baik (sangat 

setuju) terhadap pengelolaan KKLD 

Kabupaten Ciamis (Gambar 5). Tingkat 

persepsi responden meliputi beberapa 

indikator, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Persepsi responden terhadap program, pelaksanaan,  
              pemecahan kendala dan manfaat KKLD. 
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(1) program kawasan konservasi, (2) 

pelaksanaan program suatu kawasan 

konservasi, (3) kendala yang dihadapi 

dan (4) manfaat kawasan konservasi. 

Persepsi yang baik terlihat ditunjukkan 

responden terhadap program (64,9%), 

pelaksanaan (55,8%), serta pemecahan 

kendalala (55,7%) dan manfaat (62%), 

seperti rincian tercantum pada Tabel 2 

Tingkat dari persepsi responden dilihat 

berdasarkan rincian alat tangkap yang 

dipergunakan para nelayan menunjukkan 

bahwa arad, gillnet, tramell net, rawai, 

dogol dan bagan, umumnya berpersepsi 

yang baik (setuju) terhadap pengelolaan 

kawasan konservasi.  

 
 

Alat Tangkap Rincian Persepsi TOTAL 

Kurang setuju Setuju Sangat setuju 

Arad Jumlah 0 3 2 5 
Persen 0.00 % 60,00 % 40,00 % 100.00 % 

Gill net Jumlah 1 19 5 25 
Persen 4,00 % 76,00 % 20,00 % 100,00 % 

Tramell Jumlah 1 16 3 20 
Persen 5,00 % 80,00 % 15,00 % 100,00 % 

Rawai Jumlah 2 17 6 25 
Persen 8,00 % 68,00 % 24,00 % 100,00 % 

Dogol Jumlah 2 14 4 20 
Persen 10,00 % 70,00 % 20,00 % 100,00 % 

Bagan Jumlah 2 3 0 5 
Persen 40,00 % 60,00 % 0,00 % 100,00 % 

TOTAL 
Jumlah 8 72 20 100 
Persen 8,00 % 72,00 % 20,00 % 100,00 % 

 

Gambar 2. Distribusi frekuensi persepsi responden 

 

Tabel 3. Crosstabulasi alat tangkap dengan persepsi responden 
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Dengan persentase terbesar (80%) adalah 

responden tramell net dan berikutnya 

responden gillnet 76% berpersepsi baik 

terhadap pengelolaan suatu kawasan 

konservasi (Tabel 3). 

Hasil pengukuran persepsi yang 

diperoleh dari responden menunjukan 

nelayan arad dan giilnet 80% setuju terhadap 

program pelaksanaan, nelayan tramell net 

65% setuju terhadap pelaksanaan, 

nelayan dogol 70% setuju terhadap 

pemecahan kendala dan 70% responden 

tramell net setuju terhadap manfaat 

pengelolaan KKLD Kabupaten Ciamis. 

Rincian data dapat disimak dan terlihat 

pada Lampiran 1). Menurut Mulyadi dkk 

(2009) kepedulian masyarakat pada 

lingkungan, akan berdampak pada 

program yang berkelanjutan berbasis 

sumber daya alam. 

Peran pemerintah 

Berdasarkan kajian dari responden 

terhadap peran pemerintah, 42% 

responden memberikan jawaban kadang-

kadang pemerintah memberikan peluang 

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

KKLD (Gambar 3). Pemerintah dalam 

tahap penyusunan suatu program 

kawasan konservasi kadang-kadang 

melibatkan 41,5% responden. Sedangkan 

dalam pelaksanaan pengelolaan KKLD 

49% responden atau nelayan yang 

kadang-kadang dilibatkan oleh 

pemerintah (Tabel 4).  

 

Tabel 4. Peran pemerintah memberikan peluang dalam berpartisipasi 
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Hasil crosstabulasi alat tengkap 

dengan peran pemerintah terlihat bahwa 

60% responden arad dan dogol kadang- 

 

kadang dilibatkan atau diikutsertkan 

pemerintah dalam pengelolaan KKLD 

(Tabel 5).  
 

 

Alat 
Tangkap 

Rinci 
an 

Persepsi 
Total 

T’Pernah Jarang Kadang Sering Selalu 

Arad 
Jumlah 1 1 3 0 0 5 

Persen 20 % 20 % 60 % 0 % 0 % 100 % 

Gill net 
Jumlah 5 4 8 5 3 25 

Persen 20 % 16 % 32 % 20 % 12 % 100 % 

Tramell  
Jumlah 4 3 10 3 0 20 

Persen 20 % 15 % 50 % 15 % 0 % 100% 

Rawai 
Jumlah 7 5 9 4 0 25 

Persen 28 % 20 % 36 % 16 % 0 % 100% 

Dogol 
Jumlah 5 1 12 2 0 20 

Persen 25 % 5 % 60 % 10 % 0 % 100% 

Bagan 
Jumlah 3 1 0 1 0 5 

Persen 60 % 20 % 0 % 20 % 0 % 100% 

TOTAL 
Jumlah 25 15 42 15 3 100 

Persen 25 % 15 % 42 % 15 % 3 % 100 % 

 

 

 

Gambar 3. Distribusi frekuensi peran pemerintah 

 

Tabel 5. Crosstabulasi alat tangkap dengan peran pemerintah 
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Sedangkan pemerintah kadang-kadang 

melibatkan mengikutsertakan responden 

alat tangkap rawai 76% dalam 

perencanaan pengelolaan dan 96% dalam 

pelaksanaan pengelolaan KKLD di 

Kabupaten Ciamis (Lampiran 2). 

SIMPULAN 

1. Sebagian besar nelayan Ciamis 
memberikan kesan yang baik 
(setuju) pada semua indikator 
persepsi tentang aeral Kawasan 
Konservasi Laut. 

2. Pemerintah kurang berperan dalam 
memberikan ruang dan peluang bagi 
masyarkat  untuk berpartisipasi. 
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Abstrak 

Untuk dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat pesisir dalam menerapkan aplikasi 
teknologi, maka dilakukan kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis).  Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis a) perkembangan KIMBis Subang; b) karakteristik individu, luas jejaring 
komunikasi kelompok, motivasi dan partisipasi pembudidaya ikan bandeng; c) hubungan karakteristik 
individu, luas jejaring komunikasi kelompok dan motivasi pembudidaya ikan bandeng dengan 
partisipasi dalam kegiatan KIMBis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2016 di 
Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 
kelompok pembudidaya ikan bandeng. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 
menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10%. Data dianalisis dengan 
menggunakan korelasi pearson product moment dengan nilai 𝛼=0,05. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perkembangan program KIMBis Subang dilihat dari luas wilayah binaan telah mencapai 17 
Desa di 4 Kecamatan, telah mendapat dukungan pemerintah daerah Kabupaten Subang dan instansi 
terkait serta respon positif masyarakat yang telah mengikuti kegiatan KIMBis. Sistem budidaya ikan 
secara polyculture mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya serta sedang dirintis 
pengembangan kawasan budidaya ikan secara polyculture menjadi kawasan Ekowisata Wanamina. 
Hasil analisis dengan menggunakan korelasi pearson product moment menunjukkan pengalaman, luas 
jejaring komunikasi dan kebutuhan untuk kesejahteraan berhubungan signifikan dengan partisipasi 
dalam kegiatan KIMBis. 

Kata kunci: Blanakan, Karakteristik, KIMBis, Partisipasi, Pembudidaya. 
  

Abstract 

To promote the ability of coastal community in implementing technology, KIMBis (consultation 
services on  technology to support fisheries businesses) was implemented by Ministry of Marine 
Affairs and Fisheries. This research objectives are: a) to analyze the development of KIMBis program 
in Blanakan region; b) to analyze the characteristics, motivation, network of group communication 
and participation in KIMBis activities of milkfish growers’ in Blanakan region; and  c) to identify the 
relationship of Blanakan milkfish growers’ characteristics, motivation and communication networks 
to their participation to KIMBis program.  This research was conducted on January-April of 2016 in 
Blanakan, Subang Regency, West Java Province. The population  is 20 groups of milkfish growers’ in 
the Blanakan Subang, and 73 samples of milkfish growers’.  Sampling was based on a Slovin formula 
with 10 % error tolerance. Pearson product moment correlation method at α=0,05 level was used to 
analyze the data. Research results indicated that the development of KIMBis program in Blanakan has 
covered 17 villages in four districts, significant government support of  Subang Regency and related  
_____________________________ 
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agencies were identified, and  positive responses of milkfish growers’ to participate in KIMBis 
activities. Milkfish polyculture system wer applied to increase  milkfish growers’ income. The 
development of milkfish polyculture system into Forestry-Fish ecotourism (Ekowisata Wana Mina) 
was being initiated. Pearson correlation method indicated that milkfish growers’ experiences, network 
of communication and welfare orientation were  correlated significantly to their participation KIMBis 
program.  

Keywords: Blanakan, Characteristics, Growers’, KIMBis, Participation,  

PENDAHULUAN 

Salah satu pendekatan yang akan 

mampu digunakan untuk meningkatkan 

kapasitas individu, yaitu dengan melalui 

penyediaan kemudahan akses terhadap 

teknologi. Hal ini juga perlu dilakukan 

karena berdasarkan fakta-fakta bahwa 

rendahnya adopsi tentang teknologi oleh 

masyarakat pesisir dapat disebabkan 

oleh permasalahan yang terus menerus 

seperti kesulitan modal usaha serta 

lemahnya manajemen usaha sehingga 

masyarakat tidak dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Rendahnya tingkat 

adopsi teknologi tersebut menyebabkan 

produk yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan keinginan pasaran, sehingga 

diperlukan upaya perbaikan melalui 

aplikasi teknologi dalam suatu kegiatan 

produksi oleh/dari masyarakat. Untuk 

meningkatkan adopsi teknologi, salah 

satunya adalah melalui peningkatan 

partisipasi pembudidaya ikan bandeng 

dalam kegiatan KIMBis. 

Permasalahan yang dihadapi oleh 

pembudidaya ikan bandeng di kawasan 

Kecamatan Blanakan Subang adalah 

produktivitas dari kegiatan usaha 

budidaya ikan bandeng rendah (200 

kg/ha) dan adopsi teknologi yang 

rendah. Setelah adanya program 

KIMBis, kegiatan budidaya ikan 

bandeng yang semula hanya dilakukan 

secara monoculture sekarang sudah 

beralih menjadi budidaya polyculture 

dimana setiap hektar lahan tambak bisa 

menghasilkan 1,6 kwintal ikan bandeng, 

50-70 kg Udang Windu, dan 15-20 ton 

Rumput Laut basah atau setara dua ton 

rumput laut kering (Junaidi, 2015). 

Berdasarkan tahapan uraian yang telah 

dikemukakan diatas, dapat diuraikan 

perumusan masalahnya yaitu : 

1. Bagaimana perkembangan program 

KIMBis di Kecamatan Blanakan? 

2. Bagaimana karakteristik, jejaring 

komunikasi kelompok, motivasi dan 

partisipasi para pembudidaya ikan 

bandeng dalam kegiatan KIMBis di 

Kecamatan Blanakan? 

3. Sejauh mana terjadi hubungan 

karakteristik, jejaring komunikasi 

kelompok dan bagaimana motivasi 

pembudidaya ikan bandeng terhadap 
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partisipasi dalam kegiatan KIMBis 

di Kecamatan Blanakan? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis semua perkembangan 

program KIMBis di Kecamatan 

Blanakan; 

2. Menganalisis adanya karakteristik, 

motivasi, jejaring komunikasi antar 

kelompok dan wujud partisipasi 

pembudidaya ikan bandeng dalam 

kegiatan KIMBis di Kecamatan 

Blanakan; 

3. Menganalisis wujud suatu hubungan 

karakteristik, motivasi dan jejaring 

komunikasi dari kelompok terhadap 

partisipasi para pembudidaya ikan 

bandeng dalam kegiatan KIMBis di 

Kecamatan Blanakan; 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

serta pertimbangan bagi stakeholder, 

baik penentu kebijakan di pusat, daerah, 

para praktisi, penyuluh perikanan, dan 

pembudidaya ikan bandeng itu sendiri, 

dalam membuat program dan kegiatan 

secara partisipatif yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat setempat.  

Dasar dan kerangka pemikiran 

penelitian ini: memfokuskan pengkajian 

aspek sosial terutama pada karakteristik 

pembudidaya ikan bandeng, jejaring 

komunikasi kelompok dan motivasi 

sebagai salah satu yang berhubungan 

signifikan dengan partisipasi dalam 

kegiatan KIMBis. Menurut Ife dan 

Tesorirero (2008), kegiatan partisipasi 

menyebabkan mobilisasi psikis dan fisik 

(perubahan pengetahuan, sikap, dan 

perilaku) petani berjalan dengan cepat 

karena program yang dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan 

kondisi sumberdaya yang akan dimiliki. 

Munculnya motivasi yang tinggi akan 

mendorong terjadinya partisipasi aktif 

pembudidaya ikan bandeng terhadap 

kegiatan KIMBis sebagai sarana untuk 

adopsi teknologi. Dengan adanya suatu 

partisipasi aktif dalam kegiatan KIMBis 

diharapkan akan terjadi satu perubahan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan 

pembudidaya ikan bandeng, sehingga 

dapat juga meningkatkan pendapatan 

usahanya untuk kesejahteraan keluarga. 

Secara garis besar kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada   

Gambar 1.  

Berdasarkan kerangka pemikiran 

diatas, hipotesis penelitian, yaitu: 

Karakteristik individu pembudidaya 

ikan (X1), Jejaring Komunikasi 

Kelompok (X2), Motivasi (X3) 

hubungan signifikan KIMBis (Y).  
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 

 

BAHAN DAN METODE  

Metode pendekatan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

gabungan kuantitatif dan kualitatif 

(mixed methods) dengan studi kasus. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari-Maret 2016 di Kecamatan 

Blanakan Kabupaten Subang Jawa 

Barat.  

Populasi dalam penelitian ini 20 

kelompok pembudidaya ikan bandeng 

yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

KIMBis dengan anggotanya sebanyak 

267 orang, sampel diambil secara 

proporsional di 6 lokasi. Metode yang  

 

digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel menggunakan rumus Slovin 

dengan batas toleransi kesalahan 10%, 

sehingga jumlah sampelnya sebanyak 

73 orang.  

Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara, 

kuesioner dan studi dokumentasi. Data 

akan dianalisis dengan menggunakan 

korelasi Pearson Product Moment 

dengan nilai α = 0,05. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan KIMBis Subang 

sampai dengan saat ini telah tumbuh 

menjadi sebuah lembaga yang cukup 
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memberi kontribusi positif terhadap 

upaya kemandirian masyarakat kelautan 

dan perikanan di Kabupaten Subang 

khususnya di Kecamatan Blanakan, 

dilihat dari luas wilayah binaan yang 

semula hanya di 1 Kecamatan sekarang 

sudah diperluas menjadi 4 Kecamatan 

yaitu Kecamatan Blanakan, Sukasari 

dan Legonkulon dan Pusakanagara 

dengan fokus kegiatan di budidaya air 

payau, penangkapan ikan, pengolahan 

ikan dan mangrove. Keberadaan 

KIMBis Subang memiliki dukungan 

yang cukup baik, hal ini dapat dilihat 

dari dukungan pemerintah daerah 

Kabupaten Subang terhadap keberadaan 

KIMBis, DKP Kabupaten Subang, 

SKPD terkait di Kabupaten Subang, 

UPT Propinsi Jawa Barat maupun 

Pusat, kelembagaan masyarakat yang 

ada di Kabupaten Subang dan respon 

positif dari masyarakat yang telah 

mengikuti kegiatan KIMBis.  

Kegiatan yang sejauh ini telah 

dilaksanakan mencakup tujuan pertama 

yaitu dapat memfungsikan kelembagaan 

KIMBis sebagai salah satu fasilitator 

pengembangan bisnis dalam masyarakat 

dengan terwujudnya sekretariat KIMBis 

sebagai pada pusat informasi bisnis dan 

penyebaran IPTEK, serta tujuan yang 

kedua yaitu dapat menyusun rencana 

pembentukan suatu inkubator bisnis 

pengembangan unit usaha masyarakat 

kelautan dan perikanan (Erlina et al, 

2014). Sementara itu, hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Durianto et 

al. (2013) menyatakan bahwa program 

KIMBis dapat meningkatkan orientasi 

kewirausahaan dan kualitas sumberdaya 

manusia. 

Lebih lanjut Erlina et al, (2014) 

mengatakan bahwa dalam rangka 

inkubasi bisnis KIMBis Subang, telah 

dilakukan mangrovisasi, melakukan 

konsultasi dengan ahli Wanamina pada 

Institut Pertanian Bogor (IPB), 

melakukan konsultasi dengan KP3K 

terkait dengan peluang pengadaan bibit 

mangrove, serta merintis peluang usaha 

yang dapat juga dikembangkan KIMBis 

sebagai suatu sumber pendanaan bagi 

keberlanjutan KIMBis secara mandiri. 

Sebagai basis unit ekonomi, KIMBis 

memfasilitasi  suatu tahap tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian 

masyarakat baik di bidang perikanan 

tangkap, perikanan budidaya maupun 

pengolahan produk kelautan dan 

perikanan.  

Selain itu, dalam kerangka 

menumbuhkan dan upaya kemandirian, 

masyarakat dibina untuk memiliki jiwa 

entrepreneurship yang kuat, cerdas 
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Tabel 1. Hubungan Karakteristik Individu Responden Pembudidaya Ikan Bandeng  
       dengan Partisipasi dalam Kegiatan KIMBis 

No. Karakteristik Individu Pearson Correlation Signifikansi 

1 Umur  -0,061 0,607 
2 Pendidikan  0,015 0,897 
3 Akses Media dan Sumber Informasi -0,049 0,683 
4 Pendapatan  0,115 0,331 
5 Pengalaman  -0,280 0,017* 
6 Keterbukaan  0,177 0,135 

     Keterangan : * berhubungan signifikan pada 𝛼 = 0,05 

Tabel 2. Hubungan Karakteristik Luas Jejaring Komunikasi Kelompok Responden  
   Pembudidaya Ikan Bandeng dengan Partisipasi dalam Kegiatan KIMBis 

No. 
Karakteristik Luas Jejaring 

Komunikasi Kelompok 
Pearson Correlation Signifikansi 

1 Luas Jejaring Komunikasi 0,329 0,004* 
2 Peran Ketua Kelompok 0,011 0,928 
3 Peran Penyuluh Perikanan 0,091 0,446 

Keterangan : * berhubungan signifikan pada 𝛼 = 0,05  

membaca setiap peluang usaha, cermat 

mengatur data keuangan, bijak dalam 

menyelesaikan permasalahan, mampu 

menjalin kerjasama anggota, serta selalu 

mempunyai semangat untuk terus maju 

dan selalu memiliki daya saing tinggi 

(Erlina et al, 2014). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa suatu karakteristik 

individu dapat berupa pengalaman 

berpengaruh signifikan negatif terhadap 

partisipasi dalam kegiatan KIMBis 

artinya bahwa dengan semakin lama 

pengalaman para pembudidaya dalam 

melakukan kegiatan usahanya, maka 

partisipasinya dalam kegiatan KIMBis 

akan semakin rendah, berbeda dengan 

yang sedikit pengalaman usahanya 

maka para pembudidaya itu tingkat 

partisipasinya akan semakin tinggi. 

Berdasarkan suatu hasil pengamatan 

dilapangan seorang pembudidaya yang 

sudah berpengalaman lama cukup sulit 

untuk berkelompok dan tentunya juga 

sulit terlibat dalam kegiatan KIMBis, 

karena sasaran dari KIMBis merupakan 

kelompok masyarakat kelautan dan 

perikanan, lebih lanjut dipertegas oleh 

penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Herawati & Pulungan (2006) serta 

Salampessy et al. (2010). 

Karakteristik perluasan jejaring 

komunikasi kelompok pembudidaya 

ikan bandeng yang berhubungan 
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signifikan searah dengan partisipasi 

dalam kegiatan KIMBis adalah luas 

jejaring komunikasi, artinya semakin 

luas jejaring komunikasi pembudidaya 

ikan bandeng maka semakin tinggi 

partisipasinya dalam kegiatan KIMBis, 

hal ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Herawati dan 

Pulungan (2006), Atawollo (2012) dan 

Suroso et al. (2014). 

Peran para ketua kelompok 

pembudidaya yang tidak berhubungan 

signifikan dengan partisipasi dalam 

kegiatan KIMBis, karena berdasarkan 

hasil kerja pengamatan dilapangan 

menunjukkan bahwa ketua kelompok 

jarang melakukan pertemuan yang rutin 

kelompok dengan anggotanya, sehingga 

peran ketua kelompok yang seharusnya 

menjadi pemimpin yang dalam setiap 

pertemuan rutin dengan kelompoknya, 

menyampaikan tentang informasi baru 

yang diperoleh dari kegiatan KIMBis, 

hal ini tidak dilakukan sehingga peran 

para ketua kelompok tidak berhubungan 

signifikan dengan tingkat partisipasi 

dalam satu kegiatan KIMBisi, berbeda 

dengan penelitian yang sudah dilakukan 

oleh Yunasaf (2005) menyatakan bahwa 

hubungan kepemimpinan para ketua 

kelompok dengan keefektifan kelompok 

adalah positif dan kuat. Sementara itu 

penelitian dari Restuwati (2012) juga 

menyatakan bahwa peran ketua 

kelompok dengan gambaran indikator 

perkembangan kawasan Minapolitan 

berhubungan signifikan. 

Peran penyuluh perikanan tidak 

berhubungan signifikan dengan 

partisipasi kegiatan KIMBis, 

berdasarkan pengamatan dilapangan, 

kunjungan penyuluh perikanan kepada 

kelompok jarang dilakukan, hal ini 

karena jumlah penyuluh perikanan satu 

orang dengan luas wilayah binaan 

empat Kecamatan. Penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Abdullah (2008) 

menyatakan bahwa keberhasilan tahap 

penyuluhan ditentukan oleh model 

penyuluhan yang sesuai dengan 

kebutuhan, yaitu ketepatan materi, 

metode dan media yang digunakan. 

Sementara itu Ramadoan et al. (2013) 

menyatakan bahwa peran para penyuluh 

swadaya masyarakat berhubungan 

signifikan dengan peningkatan fungsi 

kelompok. Dalam hal ini, berdasarkan 

atas hasil penelitian Berlian (2014) 

bahwa peran penyuluh pertanian cukup 

signifikan dengan partisipasi petani 

dalam suatu program FEATI. 
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Tabel 3. Hubungan karakteristik motivasi responden pembudidaya ikan bandeng  

  dengan partisipasi dalam kegiatan KIMBis 

No. Karakteristik Motivasi Pearson Correlation Signifikansi 

1 Kebutuhan untuk Berprestasi 0,128 0,280 
2 Kebutuhan untuk Kesejahteraan 0,301 0,010* 
3 Kebutuhan untuk Bekerjasama 0,137 0,247 

Keterangan : * berhubungan signifikan pada 𝛼 = 0,05   

Berdasarkan suatu hasil analisis 

diketahui bahwa kebutuhan untuk 

kesejahteraan responden pembudidaya 

berhubungan signifikan positif dengan 

partisipasi dalam kegiatan KIMBis, 

artinya semakin tinggi keinginan 

pembudidaya untuk merubah hidupnya 

menjadi lebih sejahtera, maka tingkat 

partisipasinya semakin tinggi, berbeda 

dengan pembudidaya yang sudah mapan 

atau sejahtera maka partisipasinya akan 

rendah. berdasarkan hasil pengamatan 

dilapangan untuk pendapatan responden 

pembudidaya ikan bandeng mayoritas 

antara Rp 1.800.000 - Rp 2.550.000 

masih tergolong cukup rendah, hal ini 

yang menyebabkan kebutuhan untuk 

kesejahteraan berhubungan signifikan 

dengan tingkat partisipasi pada kegiatan 

KIMBis, sejalan dengan hasil penelitian 

Dewi (2006), Suprayitno et al. (2012). 

Sementara itu Berlian (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa 

partisipasi petani dalam program FEATI 

dapat mempengaruhi pendapatannya.    

Kebutuhan untuk bekerjasama 

responden para pembudidaya tidak saja 

berhubungan cukup signifikan dengan 

partisipasi dalam kegiatan KIMBis, dari 

pengamatan dilapangan dan data-data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa 

responden para pembudidaya sudah 

melakukan kerjasama yang baik antara 

individu pembudidaya maupun dalam 

kelompok yang sudah ada terbentuk 

sebelum ikut dan berpartisipasi dalam 

kegiatan KIMBis, sementara itu hasil 

penelitian Nofrida (2014) menunjukkan 

bahwa iklim kerjasama berhubungan 

signifikan dengan semangat kerja 

pegawai, dalam hal ini Simanungkalit 

(2012) menyatakan bahwa kerjasama 

berhubungan positif terhadap efesiensi 

kerja. 

SIMPULAN 

1. Perkembangan Klinik IPTEK Mina 

Bisnis Subang sampai dengan saat 

ini dilihat dari luas wilayah binaan 

yang semula hanya fokus pada satu  
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Kecamatan saat sekarang diperluas 

menjadi empat Kecamatan yaitu 

Kecamatan Blanakan, Sukasari, 

Legonkulon dan juga Pusakanagara 

dengan fokus kegiatan budidaya air 

payau, kegiatan penangkapan ikan, 

pengolahan ikan serta mangrove. 

Keberadaan KIMBis Kabupaten 

Subang memiliki dukungan yang 

cukup baik dari pemerintah daerah 

Kabupaten Subang, serta DKP 

Kabupaten Subang, SKPD terkait 

di Kabupaten Subang, UPT 

Propinsi Jawa Barat maupun Pusat, 

kelembagaan masyarakat yang ada 

di Kabupaten Subang dan respon 

positif masyarakat yang telah 

mengikuti unit kegiatan KIMBis. 

Budidaya sistem polyculture antara 

udang windu, bandeng dan rumput 

laut ternyata mampu memberikan 

penghasilan tambahan yang cukup 

bagi pembudidaya dibandingkan 

dengan hanya pada sistem budidaya 

monoculture. Dalam menunjang 

pelestarian sumber daya mangrove 

dan tetap mendukung terhadap 

pengembangan budidaya dari ikan 

bandeng dengan sistem budidaya 

policulture, dilakukan diversifikasi 

unit usaha dengan mengembangkan 

kawasan area budidaya ini menjadi 

kawasan ekowisata wanamina. 

2. Karakteristik individu responden 

pembudidaya ikan bandeng terdiri 

dari a) umur yang dominan antara 

34-45 tahun; b) pendidikan yang 

dominan lulusan SLTA;     c) suka 

atau sering mengakses media dan 

sumber informasi terutama melalui 

media elektronik berupa televisi 

dengan nilai skor sebesar   288; d) 

pendapatan yang paling   dominan   

antara   besaran Rp. 1,800,000  – 

Rp. 2.550.000; e) pengalaman 

paling dominan antara 5-12 tahun; 

f) keterbukaan paling dominan 

dengan frekuensi dua kali sebulan. 

Karakteristik paling luas jejaring 

komunikasi kelompok responden 

pembudidaya terdiri dari luasan 

jejaring komunikasi, peran ketua 

kelompok dan peran penyuluh 

perikanan dengan nilai skor rata-

rata sebesar 256. Karakteristik 

motivasi responden pembudidaya 

ikan bandeng terdiri dari kebutuhan 

untuk berprestasi, kebutuhan untuk 

kesejahteraan dan kebutuhan untuk 

bekerjasama dengan nilai skor rata-

rata sebesar 305. Karakteristik 

partisipasi responden pembudidaya 

ikan bandeng terdiri dari partisipasi 
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dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pemanfaatan hasil dengan nilai 

skor rata-rata sebesar 282. 

3. Dari hasil analisis menggunakan 

korelasi Pearson Product Moment 

dengan nilai α = 0,05 menunjukkan 

bahwa yang telah berhubungan 

signifikan dengan tahap partisipasi 

responden para pembudidaya ikan 

bandeng dalam kegiatan KIMBis 

adalah pengalaman, luas jejaring 

komunikasi dan kebutuhan untuk 

kesejahteraan. 

SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

dan kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, saran-saran yang dapat 

disampaikan dalam rangka terbentuknya 

kelembagaan KIMBis sebagai fasilitator 

bisnis masyarakat dan inkubator bisnis 

berbasis IPTEK di Kabupaten Subang 

untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat lokal yaitu: 

1.     Saran yang terkait dengan 
tujuan penelitian pertama  

a. Pemerintah tingkat daerah 

Kabupaten Subang perlu 

memfasilitasi sarana dan 

prasarana serta memberikan 

bantuan dana operasional 

kegiatan KIMBis. 

b. DKP Kabupaten Subang 

perlu adanya peningkatan 

kegiatan teknis perikanan 

maupun administrasi dalam 

mendukung suatu kegiatan 

operasional KIMBis serta 

menambah alokasi bantuan 

sarana bagi semua kelompok 

binaan KIMBis. 

c. BP4K2P dengan BBPSEK KP 

perlu berkoordinasi terkait 

dengan adanya unsur penyuluh 

perikanan yang masuk dalam 

kepengurusan unit KIMBis 

Subang.   

d. KIMBis Pusat dalam hal 

penerapan tingkat Teknologi 

Adaftif Lokasi atau TAL. 

KIMBis harus mempunyai 

lokasi dempond sendiri. 

e. Sebagai satu upaya kearah 

kemandirian unit KIMBis 

Subang terutama dalam hal 

pendanaan dalam kegiatan 

KIMBis, perlu ada yang 

merintis usaha produktif 

seperti kegiatan pengelolaan 

ekowisata wanamina.  

f. DKP Kabupaten Subang 

dengan BBPSEK KP perlu 

memfasilitasi suatu kelompok 

sasaran KIMBis untuk studi 

130 



Aripudin dkk 

Volume 10 Nomor 2, Agustus 2016                                                                                                          123 
 

banding ke daerah yang 

terlihat berhasil didalam 

melaksanakan satu kegiatan 

usahanya. 

1. Saran yang terkait dengan 
tujuan penelitian kedua:  

PUSLUHDAYA KP diperlukan 

menambah jumlah penyuluh 

perikanan di lokasi kegiatan 

KIMBis.  

2. Saran yang terkait dengan 
tujuan penelitian ketiga :  

Ketika mencari kelompok baru 

untuk dibina KIMBis harus 

memperhatikan pengalaman 

pembudidaya, luas jejaring 

komunikasi dan kebutuhan 

untuk kesejahteraan agar 

partisipasinya tinggi dalam 

kegiatan KIMBis. 
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